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POVZETEK  
Študijska izbira ima tako osebni kot družbeni vidik. Premajhno zanimanje mladih za 
študij s področja naravoslovja in tehnologije predstavlja problem v večini tehnološko 
razvitih držav. V nalogi je predstavljen razvoj teorij poklicnega odločanja. Ker sodobne 
teorije izpostavijo vloge vrednot v poklicni izbiri, je za razumevanje vrednostnega 
prostora mladostnika v času študijske izbire opredeljen psihološki vidik vrednot. 
Raziskava želi s kvalitativno paradigmo prepoznati in analizirati vzroke, ki odvračajo 
mlade od študijski smeri s področja naravoslovja in tehnologije. Avtorica v zaključku 
potrdi tezo o vlogi notranjih dejavnikov pri študijski izbiri s področja naravoslovja in 
izpostavi pomen družinskega in šolskega okolja na razvoj interesov in vrednot, ki vodijo 
v smer izbire študija s področja naravoslovja in tehnologije.  

Ključne besede: študijska izbira, dejavniki študijske izbire, teorije poklicne izbire, 
vrednote 

SUMMARY  

The choice of topic has a personal and social side. The lack of interest of the young for 
studying science and technology presents a problem in most of the technologically 
developed countries. In the thesis the development of theories about making vocational 
choices is presented. Because modern theories stress the importance of values in 
deciding for a profession, the psychological view of the values is defined for the 
understanding of the values of the young. With a qualitative paradigm the survey wishes 
to identify and analyze causes which discourage the young from studying science and 
technology. In conclusion the author confirms the thesis about the role of the inner 
factors when deciding for studying science and stresses the significance of family and 
school environment for the development of interests and values, which lead the young 
to decide to study science and technology.  

Key words: deciding for a profession, factors of vocational choice, theories of 
vocational choice, values 
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1 UVOD 

Visoka tehnološka razvitost družbe, razvoj in konkurenčnost gospodarstva ter krhka 
soodvisnost razvitega gospodarstva z naravo narekujejo večjo potrebo družbe po visoko 
usposobljenem kadru s področja naravoslovja in tehnologije (Stare, Kmet Zupančič in 
Bučar 2004). Žal v Sloveniji potrebam po kadru ne sledi vpis na visoke šole in fakultete, 
kjer beležimo nesorazmerno rast deleža študentov, vpisanih na področju družbenih 
ved.1 Vsakoletna statistična primerjava vpisa v terciarno izobraževanje (višješolsko in 
visokošolsko; dodiplomsko in podiplomsko) v Sloveniji beleži velik porast števila 
študentov.2 Manj razveseljiv pa je statističen pregled po področjih študija, kjer opazimo 
zaskrbljujoče nesorazmerje v korist družboslovnih študijskih usmeritev. Gabršček 
(2005) opozarja, da se trend upadanja zanimanja za naravoslovje in tehnologijo v 
Sloveniji ne odraža zgolj v zmanjšanem vpisu na naravoslovno tehnične fakultete, 
temveč tudi v majhnem številu osnovnošolcev, ki za zunanje preverjanje znanja izberejo 
enega od naravoslovnih predmetov, in v majhnem deležu dijakov, ki izberejo enega od 
naravoslovnih predmetov kot maturitetni predmet. 

Trend upadanja zanimanja beležimo že nekaj let, saj so že leta 1995 v mednarodni 
primerjalni raziskavi dosežkov TIMSS ugotovili, da je odnos učencev do matematike in 
naravoslovja v Sloveniji precej manj pozitiven kot v drugih državah. Negativni trend pa 
je potrdila tudi raziskava TIMSS-a iz leta 1999.3

Primerljivost s trendi v drugih državah nudi mednarodna primerjalna raziskava 
ROSE (The Rellevance of Science Education), ki je preučevala prioritete učencev 
zaključnih razredov osnovnih šol za nadaljnje izobraževanje na področju 

                                                 
1 V Sloveniji študira 44,2 % študentov na področju družbenih in poslovnih ved ter prava, 

kar presega celo delež v EU, ki je 34 % (Zupan in Drobnič 2006). 
2 V šolskem letu 2005/06 je imelo status študenta 46,5 % prebivalstva, starega od 19-23 let; 

kar je največ doslej po letu 1995, ko je bilo vpisanih 21,5 % prebivalstva ustrezne starosti 
(SURS 2006). 

3 »V Sloveniji je pozitivni odnos do matematike med nižjimi v svetu, z 19 % učencev, ki se 
strinjajo s trditvami: imam rad matematiko, rad se učim matematiko, matematika ni dolgočasna, 
matematika je pomembna v življenju vsakogar in rad bi imel zaposlitev, kjer bi uporabljal 
matematiko, je na 4. mestu od spodaj. Razlik med spoloma ni. Trend: v Sloveniji je odstotek 
učencev s pozitivnim odnosom do matematike padel za 5 % od leta 1995. 

Do naravoslovja je odnos učencev v Sloveniji prav tako med najnižjimi v svetu, najbolj 
pozitiven je do biologije (22 % se strinja s trditvami o biologiji) (11. mesto od 15), nato do 
fizike (12 % učencev ima pozitivni odnos) (9. mesto od 14) in najmanj do kemije (11 % 
učencev s pozitivnim odnosom) (12. mesto od 13). Različno število primerjanih držav je 
posledica razlik v delitvi naravoslovja na predmete biologijo, fiziko in kemijo, ker so v 
nekaterih državah v dva predmeta združeni vsi trije. Dekleta imajo raje biologijo in fantje fiziko, 
v kemiji ni razlik. Trend: odnos do naravoslovja se v Sloveniji ni spremenil od leta 1995.« 
(TIMSS 1999). 
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naravoslovnega in tehničnega izobraževanja.4 Rezultati izkazujejo nekatere značilne 
nacionalno primerljive vzorce v interesu mladih, ki sledijo delitvi na moderne in 
tradicionalne države. Kontradiktorna je ugotovitev raziskave ROSE, da manj ko je 
država ekonomsko razvita, večji je interes mladih za naravoslovne in tehnološke 
vsebine (Schreiner in Sjoberg 2004). Preseneča dejstvo, da mladi v manj razvitih 
državah izkazujejo veliko večji interes za naravoslovno tehnično izobraževanje, kot 
mladi v razvitih državah, kamor sodi tudi Slovenija (Govc idr. 2006). Če želimo v 
Sloveniji preusmeriti trend upadanja interesa za naravoslovno–tehnične študijske smeri, 
moramo analizirati vzroke in dejavnike, ki ga ustvarjajo in potencirajo. 

Sodelovanje v raziskavi ROSE Slovenija je okrepilo moje razmišljanje o vrednotah 
kot pomembnih dejavnikih poklicne in študijske izbire pri mladih. Kot mati dveh 
študentk in enega dijaka že tretjič, bolj ali manj aktivno, spremljam proces izbire 
študijske smeri pri svojih otrocih in opažam, da je treba v razmišljanju o vzrokih za 
upad zanimanja za naravoslovje in tehnologijo narediti korelacijo s spremembami v 
vrednostnem sistemu pri mladih danes. Ker se vrednostni sistem močno spreminja v 
srednješolskih letih, želim raziskavo ROSE razširiti tudi na populacijo študentov. 

V nalogi želim raziskati vzroke za upad zanimanja za študij na področju 
naravoslovja in tehnologije. Za odgovor na to vprašanje želim analizirati vrednote, ki 
vplivajo na izbiro študijske smeri in kako se te vrednote zrcalijo skozi dejavnike izbire. 
Poiskati želim dejavnike, ki pogojujejo spremembo študijske smeri v času od začetka 
poklicnega usmerjanja v osnovnih šolah do končne izbire študija. Skozi ta vidik želim 
prepoznati negativne dejavnike pri izbiri naravoslovno-tehnične študijske smeri in 
preveriti tezo, da na izbiro študijske smeri s področja naravoslovja in tehnologije 
pomembno vplivajo notranji dejavniki. 

Cilji naloge obsegajo predvsem ugotavljanje in opredeljevanje dejavnikov in 
vrednot, ki vplivajo na študijsko izbiro vsakega posameznika. Zato želim definirati 
notranje interesne dejavnike in zunanje dejavnike izbire študijske smeri ter določiti 
njihovo korelacijo z izbrano študijsko smerjo ter analizirati, kateri dejavniki ključno 
vplivajo na izbiro študijske smeri pri študentih naravoslovja in tehnologije v primerjavi 
s študenti družboslovnih smeri. Ugotoviti želim vrednote, ki vplivajo na izbiro študijske 
smeri pri devetošolcih in jih primerjati z vrednotami študentov ter definirati razlike v 
vrednotah študentov družboslovja v primerjavi z vrednotami študentov na 
naravoslovno-tehničnem področju. 

V nalogi želim opozoriti na paleto dejavnikov, vrednot, interesov, vzrokov in 
vplivov, ki pogojujejo izbiro študijske smeri vsakega posameznika. Zato je naloga 
zasnovana v duhu socialnega konstrukcionizma (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe. 

                                                 
4 Raziskava je bila izvedena v marcu 2005 v 25 državah Evrope, Afrike, Azije in Južne 

Amerike. Zajela je več kot 26000 učencev osnovnih šol v starosti 15 let (ROSE 2005). 
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2005, 48), kar predstavlja drugačen pristop v obravnavanju izhodiščnega problema 
naloge. Kajti številne druge raziskave o problemu študijske izbire so metodološko 
zasnovane v tradiciji pozitivizma. Čeprav moram priznati, da sem se tudi sama pri 
prepoznavanju vrednot posameznika metodološko naslonila na anketni vprašalnik in 
izsledke raziskave ROSE v Sloveniji, ki je sledila pozitivistični paradigmi raziskovanja. 
Vendar sem ugotovitve, ki sem jih pridobila z anketiranjem vzorčne skupine, uporabila 
predvsem za analizo posameznika in pripravo na intervju, ki mi je dal odgovore na 
zastavljena vprašanja. Kot taka je raziskava kvalitativna, saj sem zaključne ugotovitve 
postavila s pomočjo utemeljitvene analize odgovorov intervjujev v 12-članski fokusni 
skupini študentov. 

Naloga obsega dva dela: teoretični in empirični del. V teoretičnem delu naloge, ki 
obsega tri poglavja, so za razumevanje poklicne izbire v drugem poglavju naloge 
opredeljeni temeljni pojmi poklic, kariera in poklicna izbira skozi perspektivo različnih 
pristopov. Že opredelitve temeljnih pojmov skozi oči različnih teoretikov Super (1986), 
Weber (1988), Krumboltz (1997), Cvetko (2002), Niklanović in Trbanc (2001) in 
Hozjan (2006) kažejo na kompleksnost poklicne izbire.  

V tretjem poglavju so predstavljene teorije poklicne izbire. Z vidika cilja naloge, 
opredeliti dejavnike, ki vplivajo na študijsko izbiro, so v tem poglavju predstavljene 
teorije, ki se med seboj bistveno razlikujejo v tem kontekstu. Skozi zgodovinski razvoj 
teoretskih pristopov od Parsonsa, Ann Roe, Hollanda, Superja Krumboltza do Browna 
je prikazan prehod od favoriziranja notranjih dejavnikov poklicne izbire, preko 
poudarjanja zgolj zunanjih dejavnikov, do celostnega pristopa k razumevanju 
dejavnikov poklicne izbire. 

Ker tretje poglavje izlušči vrednote kot pomemben dejavnik študijske izbire, je 
vrednotam namenjeno celotno četrto poglavje. V tem poglavju so vrednote opredeljene 
kot psihološki fenomen z opredelitvijo pojma in predstavitvijo vrst in struktur vrednot. 
Za lažje razumevanje koncepta osebnih vrednot sem uporabila primerjavo Muskovega 
(2003) in Pogačnikovega (2002) vrednostnega prostora. Oblikovanje vrednot je 
predstavljeno skozi Kohlbergovo teorijo moralnega razvoja. Za zaključek pa so 
predstavljene ugotovitve raziskav različnih avtorjev: Zupančič in Justin (1991), Musek 
(2000), Pogačnik (2002), Ule (1995), Ule (2003) o vrednotah mladih in o vplivu vrednot 
na študijsko izbiro. 

V treh poglavjih empiričnega dela naloge je predstavljena raziskava o vrednotah 
mladih pri študijski izbiri. Najprej je predstavljen najširši okvir raziskave, ki hkrati 
predstavlja izhodišče za odločitev za raziskavo, mednarodna raziskava ROSE, raziskava 
ROSE v Sloveniji in njeni izsledki. Sledi raziskava, v kateri so predstavljeni izsledki, 
pridobljeni tako s pomočjo anketnega vprašalnika kot poglobljenih polstrukturiranih 
intervjujev. Izsledki nudijo zgolj opredelitev ključnih dejavnikov in vrednot znotraj 
fokusne skupine študentov. Vendar se pokažejo nekatere temeljne razlike v skupini 
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glede na izbrani kriterij: moški – ženska in študenti družboslovja – študenti naravoslovja 
in tehnologije. Razlike znotraj fokusne skupine glede na izbrani kriterij predstavljajo 
dejavnike in vrednote, ki pomembno vplivajo na študijsko izbiro in nam razkrivajo 
vzroke za upad zanimanja za naravoslovje in tehnologijo znotraj posameznih skupin. 

V zadnjem poglavju naloge so zbrane zaključne ugotovitve in nakazana priporočila 
za možno kvantitativno raziskavo dejavnikov in vrednot v populaciji študentov. 
Nakazane pa so tudi možne implementacije ugotovitev raziskave v šolski sistem s 
ciljem povečanja interesa za naravoslovje in tehnologijo. 

Kot učiteljici matematike po osnovni izobrazbi mi je kvalitativni pristop k 
raziskovanju predstavljal osebni izziv, vendar sem se zavedala, da lahko zgolj z novo 
paradigmo raziskovanja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe. 2005, 48) razumem pomen, 
ki ga študenti pripisujejo različnim okoliščinam, ki so botrovale njihovi študijski izbiri. 
Hkrati se zavedam omejitve tovrstne raziskave, saj posploševanje, kakršno poznamo pri 
kvantitativnih raziskavah, ni mogoče (Sagadin 2001, 13). Druga omejitev je vzorec, ki 
je bil izbran namensko, saj sem izbrala fokusno skupino 12 študentov, ki so bili izbrani 
po dveh ključih spol in smer študija. Za uspešno izpeljavo in interpretacijo intervjujev 
sem se žela predhodno poglobiti v vrednote intervjuvancev in jih spoznati s pomočjo 
vprašalnika ROSE, ki je bil testiran in so rezultati primerljivi na velikem statističnem 
vzorcu. Ker je bil vprašalnik ROSE testiran na mlajših učencih, starih od 13 do 16 let, je 
omejitev raziskave v primerljivosti z rezultati vprašalnika med študenti, starimi 21 ali 
22 let (neskladje v starosti).  

Zavedam se, da je moje dosedanje delo učiteljice matematike in dolgoletno delo 
vodje izobraževalne organizacije pomemben vidik, moja prednost in slabost, ki je 
vplivala tako na zasnovo kot ugotovitve raziskave. V raziskavi se nisem mogla izogniti 
subjektivnosti, saj sem z osebnim poznavanjem procesa študijske izbire, ki sem jo 
občutila kot mati študentov, v raziskavo vnašala svoja prepričanja in vrednote. Zato sem 
še bolj pazljivo s pripravo na intervjuje s pomočjo anketnega vprašalnika in testiranjem 
odgovorov iz le-tega v intervjujih, z metodološko doslednostjo, etiko raziskovanja in 
preverljivostjo raziskave želela zagotoviti veljavnost in zanesljivost raziskave. 
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2 POKLICNA IZBIRA 

2.1 Opredelitev pojma poklic  

V uvodu izpostavljam problem gospodarstva tehnološko visoko razvitih držav na 
področju zaposlovanja, ki izhaja iz neskladja med potrebami gospodarstva in 
prioritetami, ki jih izražajo mladi na področju poklicne in študijske izbire. Zaradi 
razhajanja med povpraševanjem in ponudbo na trgu delavne sile in tržnih zakonitosti, ki 
veljajo na trgu dela, se je pojavila potreba po ločenem obravnavanju in evidentiranju 
naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe kot kategorije, pridobljene po uspešno 
zaključenem izobraževanju na določeni stopnji šolskega sistema ter poklica, kot 
kategorije sfere dela, v katerega se razvrščajo po vsebini in zahtevnosti podobna dela 
(Šifrant poklicne oziroma strokovne izobrazbe ZRSZ 2007).  

Z vidika magistrske naloge želim, za razumevanje poklicne izbire mladih danes, 
preseči socialistično pojmovanje poklica, ki je enačilo poklic s strokovnim nazivom po 
končanem šolanju in poklicem kot poslanstvom, ki te spremlja kot osebna značilnost 
skozi celotno delavno obdobje. Tržno gospodarstvo zahteva naglo prilagajanje 
spremembam, pod vplivom tržnih zakonitosti se številna delovna mesta zapirajo, 
postopoma se pojavljajo nova dela, posamezniki so vedno pogosteje prisiljeni 
zamenjavati zaposlitve in s tem velikokrat tudi poklic. Iz navedenega izhaja nujna 
potreba po ločitvi dveh pojmov: strokovne kvalifikacije oziroma v ožjem smislu naziva 
po končani šoli ter poklica kot vrste dela, ki ga opravlja posameznik (Standardna 
klasifikacija poklicev 2007). 

Že v slovarju slovenskega knjižnega jezika, ki opredeljuje poklic kot: »… delo, 
dejavnost, za katero je potrebna usposobljenost, navadno za pridobivanje osnovnih 
materialnih dobrin« (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2007) lahko zasledimo dva 
temeljna koncepta, ki določata kriterije za razvrščanje poklicev in klasifikacijski sistem 
Standardne klasifikacije poklicev: koncept dela in koncept znanja. Temeljna enota 
klasifikacije poklica je delo, ki se opredeljuje kot: 

»… skupek nalog in dolžnosti, ki jih (jih je ali bi jih lahko) opravlja ena oseba. Niz 
del, katerih poglavitne naloge in dolžnosti so si zelo podobne, tvori poklic. Poklic je 
opredeljen kot statistično-analitična kategorija, v katero se razvršča delo, sorodno po 
vsebini in zahtevnosti, in ki ga je opravljala, ga opravlja ali bi ga lahko opravljala 
praviloma ena oseba.« (Standardna klasifikacija poklicev 2007)  

Skozi koncept znanja je le-to opredeljeno kot: 

 »… sposobnost opravljanja nalog in dolžnosti v okviru določenega dela in ima dve 
razsežnosti. Prva je raven znanja, ki je neposredna zahteva kompleksnosti ter obsega nalog 
in dolžnosti, druga pa je posebnost oziroma vrsta znanja, ki jo zahtevajo konkretno 
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področje dela, uporabljeno orodje in naprave, predmeti dela ter vrsta izdelkov in storitev 
kot rezultat opravljenega dela.5« (Standardna klasifikacija poklicev 2007) 

Raven znanja lahko prepoznamo skozi stopnjo izobrazbe, ki je zahtevana za 
opravljanje poklica, vrsto znanja skozi vrsto zahtevane izobrazbe oz. končane šole, 
koncept dela pa nam razkriva popis del in nalog, ki ga organizacije uporabljajo za 
opredelitev delavnega mesta. Zato je koncept dela mladim v času študijske izbire manj 
poznan in o svojem bodočem poklicu razmišljajo predvsem kot strokovnem nazivu. 

Dodatno dimenzijo nam odpira Hozjanova (2006, 26) definicija, ki opredeljuje 
pojem poklica kot: 

»… tip dela, ki ga opravlja posameznik, opisan predvsem na podlagi znanj, spretnosti 
in sposobnosti, ki so zanj potrebne ne glede na to, ali ga bomo razumeli na angleškem 
govornem področju kot »vocation, »occupation« ali »profession.« (prav tam)  

Hozjan (2006, 25) za svoje interpretacijo pojma uporabi Muršakovo razlago 
angleške terminologije, pri čemer »occopation« predstavi kot tip dela, ki ga nekdo 
opravlja. Poklicne kvalifikacije, kompetence in identiteta pa so del pojma poklica, 
opredeljenega kot »vocation«. »Profession« sočasno predstavlja tudi profesijo, kot jo 
opredeljuje sociologija dela z vsemi značilnostmi, vključujoč tudi ustrezno poklicno 
izobrazbo, ki je poklic dala. »Profession« je bistveno širši pojem od »vocation«, ne le na 
ravni poklicne izobrazbe. Vključuje tudi družben status poklica, poklicno etiko itd. Če 
vzameš te kriterije kot osnovo za delitev poklicev, vidiš, da obstajajo številne 
nelogičnosti oziroma zelo malo poklicev doseže raven »profession«, ugotavlja Hozjan. 
Ker za opredelitve študijske izbire ni merodajna razmejitev med »profession« in 
»vocation«, temveč zgolj distanca od poklica kot »occopation«, bom sama poklic 
pojmovala ali kot »profession« ali kot »vocation«, ne upoštevaje razlike v pojmovanju. 

Hozjan (2006, 27) definicijo dopolni z opredelitvijo pomena delovnega mesta, kot 
je izpostavljeno v Šifrantu poklicev Zavoda Republike Slovenije za statistiko. Poklic 
definira kot: 

 »… vrsto opravil oziroma delovnih nalog, ki jih zaposlene osebe opravljajo v zvezi z 
proizvodnjo materialnih in drugih dobrin ali v zvezi z opravljanjem storitev zaradi 
pridobivanjem plače.« (prav tam) 

Čeprav pridobitev poklica nekaterim predstavlja zgolj sredstvo za opravljanje dela, 
ki jim bo zagotovilo materialno eksistenco, pridobljeni poklic vpliva povratno na njih 
osebno. Menim, da poklic odraža entiteto posameznika, ki jo razvije s pridobitvijo 

                                                 
5 »Združevanje poklicev v poklicne skupine temelji na zgoraj opredeljenem konceptu 

znanja. Hierarhično pozicijo poklica oziroma njegovo uvrščenost v glavno poklicno skupino 
določa raven znanja, pozicijo poklica znotraj glavne skupine pa vrsta znanja.« (Standardna 
klasifikacija poklicev 2007) 
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znanj, spretnosti in sposobnosti, ki mu omogočajo opravljanje tega poklica. Zato poklic 
razumem predvsem kot identiteto posameznika vključno z izobrazbo, ki je poklic dala. 

2.2 Opredelitev pojma kariera 

Ker v novejših teorijah o poklicni izbiri in poklicni orientaciji (Super (1986), 
Krumboltz (1997), Cvetko (2002), Niklanović in Trbanc (2001)) zasledimo, da namesto 
izraza poklic uporabljajo izraz kariera, želim razložiti razliko v razumevanju pojmov pri 
teh avtorjih, saj izraza nista sinonima.  

Super uvaja pojem kariera, ki jo razume zelo široko kot zaporedje vseh opravil in 
družbenih vlog, ki jih posameznik opravlja v svojem življenju. Pri tem pod opravili 
pojmuje vsa možna opravila, celo nedovoljena, kot so npr. trgovina z mamili in netržna, 
npr. likanje. Pojem družbene vloge pa poleg uradnih in poklicnih vlog vključuje tudi 
stanja kot npr. invalid (povzeto po Lapajne 1997, 29). Pri Krumboltzu (1997) lahko 
zasledimo, da v svojem delu uporablja izključno pojem kariera, kar razumem kot njegov 
odnos do karierne poti kot variabilne komponente človekovega življenja, za razliko od 
poklica kot statične komponente. Tudi Niklanovićeva in Trbanceva (2001, 232) pojem 
kariere razumeta širše od pojema poklica. Kariero označujeta kot: »zaporedje različnih 
aktivnostnih statusov in situacij, skozi katere gre posameznik v svojem delovnem 
obdobju« (prav tam), za razliko od poklica, ki jima pomeni opravljanje nekega 
določenega dela.  

Zavedam se, da je uporaba pojma kariera odraz razmer v tržnem gospodarstvu na 
področju trga dela, ki zahteva fleksibilnost tako pri zaposlenih kot pri iskalcih 
zaposlitve. Vendar magistrska naloga govori o mladih in njihovem razumevanju poklica 
v času študijske izbire, ko večina mladih še ne razmišlja o razvoju svoje kariere, temveč 
zgolj o izbiri šole in poklica. Zato se bom v kontekstu naloge omejila zgolj na uporabo 
izraza poklic in pojmov, vezanih na poklicno izbiro. Ker sta tudi poklic in poklicna 
izbira, v relaciji z zgodovino naše civilizacije, relativno »mlada« pojma, želim v 
nadaljevanju osvetliti njun zgodovinski kontekst.  

2.3 Zgodovinski razvoj poklica in poklicne izbire 

Na podlagi analize pojma poklic lahko zaključimo, da se znotraj pojma skriva več 
različnih dimenzij in konceptov, ki so odraz zgodovinskega razvoja filozofsko 
religioznih načel in gospodarskega razvoja. Zametke današnjega pojmovanja poklica 
lahko pripišemo reformaciji in protestantizmu ter industrijski revoluciji.  

Različne reformacijske cerkve so izoblikovala različne poglede na poklic in 
poklicno udejstvovanje. Weber (1988) meni, da naj bi, najprej osnovne poteze 
luteranstva, kasneje pa asketski kapitalizem, ustvarila tisto gospodarsko delovanje, ki 
pripelje do modernega kapitalizma, saj se metodična gospodarska dejavnost zlasti pa 
poklicna dejavnost pojavlja kot dolžnost. Protestantska etika z odnosom do 
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ekonomskega racionalizma je povzročila oblikovanja razumevanja poklica v duhu 
kapitalizma, kot delo, namenjeno racionalnemu oblikovanju materialne preskrbe 
človeštva, ki kot tako postane vodilni cilj življenjskega dela (Weber 1988, 63).  

Luter6 se še ni otresel religioznega nazora in mu je poklic posameznika pomenil 
konkretno poslanstvo, ki temelji na božjem ukazu in ki mu ga je odmerila božja 
previdnost. Luter je poudarjal idejo »usojenosti«: posameznik naj ostane v poklicu in 
stanu, v katerega ga je postavil Bog, pri svojem zemeljskem pehanju pa v mejah svojega 
položaja. Oblikoval je predstavo o religioznem pomenu vsakdanjega posvetnega dela, 
kjer je bil pojem poklic prvič uporabljen v pomenu vrednotenja izpolnjevanja dolžnosti 
v posvetnih poklicih kot najvišje vsebine, ki jo sploh lahko privzame nravstveno 
samoudejanjanje (Weber 1988, 72).  

Delo je kalvinistom predstavljalo tehnično sredstvo za umiritev strahu pred tem, da 
ne bodo zveličani. Uspeh v poklicnem življenju je predstavljal znak oziroma preizkus 
obstoja stanja milosti. Prav tako je bogastvo posledica uspeha pri delu in s tem seveda 
božje milosti. Poklicno delo je bilo torej delo oziroma služba v slavo Bogu in je služilo 
kot preventiva proti skušnjavam. V izpolnjevanju poklicnih nalog so kalvinisti videli 
uresničevanje krščanskega načela »ljubezni do bližnjega«. Zato je bil kalvinizem s 
svojim asketskim kapitalizmom bližje trdemu, pravniškemu in aktivnemu duhu 
meščanskih kapitalističnih podjetnikov (Weber 1988, 147).  

Vendar o začetkih poklicnega odločanja kot osebni in družbeni komponenti lahko 
govorimo šele z začetkom industrijske revolucije v 18. stoletju. Industrijski razvoj je 
prinesel tudi široko paleto novih poklicev, ki so presegli obrtniški okvir. Pojavljali so se 
vedno novi poklici, ki niso več sodili v cehovsko delitev mojstrskih poklicev. Poklic ni 
bil več del družinskega nasledstva in zato se poklicna znanja niso več avtomatsko 
prenašala iz roda v rod. Svoboda izbire poklica je postala družbena stvarnost, s katero se 
je moral soočiti tako posameznik kot družba. Ker je bila posamezniku dana svobodna 
volja pri izbiri poklica, je le-ta potreboval za svojo odločitev več informacij in teoretska 
znanja, ki bi mu pri odločitvi pomagala. Tako so se konec 18. stoletja razvile prve 
teorije o poklicni izbiri. 

Razvoj teoretskih znanj o poklicni izbiri je pokazal vedno nove dejavnike, ki 
vplivajo na proces izbire vsakega posameznika. Zato menim, da je kratek pregled 
teoretskega znanja o poklicni izbiri nujen za razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na 
študijsko izbiro mladih danes. Na podlagi teorij želim izluščiti tiste dejavnike, ki jih 
bom sama upoštevala v empirične delu naloge. Zato bom v tretjem poglavju naloge 
predstavila nekaj najvplivnejših teorij, ki se med seboj razlikujejo s tega vidika. 

                                                 
6 Luter je leta 1517 v svojih 95 tezah napadel dvoličnost rimsko katoliške cerkve in njen 

način kopičenja bogastva ter postavil temelj protestantizma. 
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3 TEORIJE IZBIRE POKLICA 

Da bi razumeli dejavnike, ki vplivajo na izbiro poklica in s tem študijske smeri pri 
mladih, je koristno poznati pozitivne predpostavke in zablode, ki so jih teoretiki 
poklicne orientacije oblikovali v okviru svojih teorij o poklicni izbiri. Navkljub dejstvu, 
da so se začeli s tem področjem poglobljeno ukvarjati šele konec 18. stoletja, lahko 
zasledimo široko paleto različnih teoretskih pristopov, ki nam nudijo spekter različnih 
dejavnikov.  

Teorije o poklicni izbiri so se razvijale induktivno. Raziskovalce so zanimale 
individualne razlike, ki so jih pričeli meriti z mentalnimi testi. Z opazovanjem pojavov 
so iz njih s pomočjo statističnega sklepanja generalizirali zakone in iz njih gradili teorijo 
(Lapajne 1997, 12). Nadaljnji razvoj teoretskega znanja je potekal iz smeri psiholoških 
teorij v smeri nepsiholoških teorij.7 Raziskovalci so svoje zanimanje preusmerili iz 
notranjih na zunanje dejavnike izbire poklica. Poklicna orientacija se je s tem 
premaknila iz delovanja na področju psihološke diagnostike na integriran pristop k 
obravnavanju posameznika in procesa izbire. Integriran pristop v poklicni orientaciji 
pomeni, da poklicni svetovalec potrebuje poznavanje ozadja in okoliščin ter poznavanje 
svetovalnih veščin, da lahko zadovolji potrebe svojega klienta (Zunker 1998, 5). 

V nadaljevanju poglavja želim podrobneje predstaviti nekaj najvplivnejših teorij, iz 
katerih bom v nadaljevanju črpala teoretska izhodišča za svoje praktično raziskovalno 
delo o študijski izbiri. S predstavljenimi teorijami želim predstaviti razvoj teoretskega 
znanja o poklicni izbiri od njenih začetkov do danes. V kontekstu naloge me bodo 
zanimali predvsem dejavniki poklicne izbire, ki jih izpostavi posamezna teorija, zato 
sem za svoj pregled izbrala teorije, ki se med seboj razlikujejo s tega vidika: 

1. Parsonsova teorija (Trait and Factor Theory 1909),  
2. teorija Ann Roe (A Needs Approach Theory 1956), 
3. teorija Johna Hollanda (A Typology Approach 1985), 
4. teorija Donalda Superja (Development Theory 1972), 
5. Krumboltzova teorija socialnega učenja in teorija svetovanja za kariero 

(Krumboltz s Learning Theory of Career Counseling 1990), 
6. Brownov holistični model poklicne in življenjske izbire (Brown s values-

Based, Holistic Model of Career and Life-Role choices and Satisfaction 1996). 

                                                 
7 Nepsihološke teorije kot ključne navajajo zunanje dejavnike pri izbiri poklica: družinsko 

poreklo, pripadnost družbeni skupini, vpliv šole, slučajnost izbire … Psihološke teorije ne 
dajejo pomena vplivu okolja, v katerem posameznik živi, temveč poudarjajo pomen lastnosti 
posameznika, saj izhajajo iz predpostavke, da je posameznik pri izbiri poklica svoboden in v 
največji meri sam vpliva na izbiro poklica (Rupar 2001, 12).
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3.1 Teorija lastnosti in zahtev 

Teorija lastnosti in zahtev je temeljno delo poklicne orientacije iz katerega, seveda 
z ustreznimi omejitvami, ki jih navajam v zaključku podpoglavja, lahko še danes 
črpamo praktična znanja o kriterijih lastnosti za posamezne poklice. Predstavljam jo 
kljub časovni odmaknjenosti in številnim kritikam novejših avtorjev, saj jo zaradi 
enostavnosti in neposrednosti pogosto uporabljajo še danes, poklicna orientacija pa je 
prežeta z njenimi predpostavkami. 

Ta najstarejši teoretski pristop je zasnovan na psihologiji individualnih razlik. Že 
začetnik poklicnega usmerjanja Frank Parsons je poklicno svetovanje označil za 
stopenjski proces, v katerem spoznavamo lastnosti posameznika in analiziramo zahteve 
poklica, ter na koncu racionalno primerjamo prvo in drugo, da bi posamezniku poiskali 
ustrezen poklic (Lapajne 1997, 15). 

Teorija je zrasla iz potreb trga industrijske delovne sile, ki je zahteval predvsem 
delovno silo za določen tip operacij, ki je bila zadovoljna z delom, brez fluktuacij. Zato 
teorija lastnosti in zahtev izhaja iz treh predpostavk: 

− ljudje se razlikujejo po svojih lastnostih (psihofizične sposobnosti, znanja, 
spretnosti, omejitve …), 

− poklici se razlikujejo po svojih zahtevah (kako in koliko so posamezne 
lastnosti pomembne za posamezno delo), 

− ljudi je možno usklajevati s poklici, če lahko njihove lastnosti in sposobnosti 
merimo (Rupar 2001, 12). 

Navedene predpostavke dajejo uporabno moč teoriji, tako za iskalce zaposlitve, kot 
za delodajalce, saj zahtevajo od vsakogar, ki vstopa na trg dela, da dobro razmisli, 
kakšni so njegove lastnosti, talenti in interesi. Po drugi strani mora iskalec zaposlitve 
poznati karakteristike ponujenega delovnega mesta, nivo zahtevnosti in zahtevana 
znanja. Šele v tretji fazi se lahko iskalec odloči, ali mu ponujeno delo ustreza, ker 
zaznajo zadostno ujemanje med lastnostmi in zahtevami delovnega mesta. Ker ne 
zadostuje zgolj pridobiti zaposlitev, temveč je pri iskanju treba upoštevati, kakšno delo 
bi pomenilo iskalcu osebno izpopolnitev in zadovoljstvo, mora v primeru razhajanja 
med osebnimi lastnostmi in zahtevami delovnega mesta poiskati delo z drugačnimi 
karakteristikami. Delodajalec pa pri iskanju delavca primerja zahteve delovnega mesta z 
lastnostmi, ki jih zaznava pri iskalcih, in poišče kar največje možno ujemanje, da si bo 
zagotovil zadovoljnega in uspešnega sodelavca. 

Teorija je spodbujala razvoj psihometričnih instrumentov za preučevanje 
sposobnosti in interesov. Teorijo je praktično izpopolnil C. L. Hull v knjigi o testnih 

10 



Teorije izbire poklica 

sposobnostih. Pri svojem delu je uporabljal multiplo regresijsko analizo8 za izbiro 
najprimernejšega poklica in za izbiro najprimernejšega kandidata. Njegov program se je 
uporabljal na področju poklicnega svetovanja in izbiranja kadrov. Svetovanje 
posamezniku, ki želi nasvet v zvezi z izbiro poklica, poteka tako, da izmerimo 
napovedne spremenljivke in izračunamo napovedne kriterije v različnih poklicih ter 
priporočimo poklic, kjer bo pričakovani uspeh največji. Pri izbiri kadrov metodo 
uporabljamo tako, da vsakemu kandidatu za delovno mesto izmerimo napovedne 
spremenljivke, izračunamo pričakovane kriterije in izberemo kandidate z najvišjimi 
vrednostmi kriterija (Lapajne 1997, 17).  

Teorija je še vedno delno uporabna, vendar ima z današnjega stališča veliko 
pomanjkljivosti, saj so problemi poklicne izbire danes bolj kompleksni (Krumboltz 
1997, 59). Najpomembnejše pomanjkljivosti, ki jih Lapajne (1997, 18) očita teoriji 
lastnosti in zahtev, so:  

− lastnosti obravnava statično,9  
− izbiro poklica šteje za racionalno in zavestno odločitev med znanimi 

alternativami,10  
− upošteva le dva načina interakcije med lastnostmi in zahtevami: 

kontraindikacijo in linearno kombinacijo,11 
− poudarja kvantitativne informacije in zanemarja kvalitativna dejstva, tako da je 

vloga poklicne vzgoje in informiranja reducirana na posredovanje dejstev, 
− ni mogoče analizirati redkih poklicev, ki jih ni še nihče opravljal,12 
− metoda dopušča, da pri interpretaciji pripišemo velik pomen lastnosti, ki so 

posledica družbenih razlik ali običajev, 
− metoda ne sledi naglim spremembam v zahtevah poklicev,13 
− neenakopravna vloga med svetovancem in svetovalcem,14 

                                                 
8 S standardno baterijo testov v validacijski raziskavi določimo za vsak kriterij vsake vloge 

posebej napovedno enačbo. Z njo lahko iz danih vrednosti napovednih spremenljivk izračunamo 
pričakovano vrednost kriterija (Lapajne 1997, 16). 

9 Zato je velik del analiz, ki branijo metodo, usmerjen v dokazovanje, da se določene 
lastnosti, ki ji merimo, ne spreminjajo, od tod izhaja polemika o konstantnosti IQ. 

10 Opazovanje dejanskega procesa odločanja pa kaže na močan vpliv podzavestnih in ne 
preveč racionalnih silnic, pri čemer se večina ljudi vrste alternativ sploh ne zaveda. 

11 Teorija navaja zgolj absolutno ujemanje ali absolutno razhajanje med lastnostmi in 
zahtevami, zanemarja pa vso paleto vmesnih možnosti, s katerimi se srečujemo pri odločanju o 
poklicni izbiri v realnem življenju. 

12 Saj niso znane zahteve poklica. 
13 Kot sem že zapisala, je teorija zrasla iz potreb trga industrijske delovne sile, ki je 

zahteval predvsem delovno silo za določen tip operacij, ki je bila zadovoljna z delom, brez 
fluktuacij, zato kot taka ne sledi naglim spremembam na današnjem naglo spreminjajočem se 
trgu delovne sile. 

14 Teorija postavlja v aktivno vlogo zgolj svetovalca zaposlitve. 
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− napovedne veljavnosti v dejanskih poklicnih okoliščinah so relativno majhne, 
− metoda ne upošteva medsebojne soodvisnosti več ustanov, zajetih v sistem 

svetovanja.15 

Teorija lastnosti in zahtev je, kljub vsem naštetim pomanjkljivostim, pomembno 
vplivala na večino kasnejših avtorjev in njihovih teorij. Vendar je ne predstavljam, ker 
bi ponujala konkretna vprašanja za moje raziskovalno delo o dejavnikih študijske 
izbere, temveč zgolj kot temeljno teorijo, katere predpostavke se pogosto omenjajo v 
novejših teorijah.  

3.2 Teorija Ann Roe 

Teorija Ann Roe je zanimiva, ker je izpostavila povsem drugačen zorni kot kakor 
Parsonsova teorija lastnosti in zahtev, saj so jo zanimali predvsem vzroki, ki oblikujejo 
dejavnike poklicne izbire. Njena raziskava je bila usmerjena v odkrivanje, kako vzgojni 
stil staršev vpliva na hierarhijo otrokovih potreb in vpliv potreb na kasnejši življenjski 
slog (Zunker 1998, 49). Namesto lastnosti posameznika izpostavi pomen zgodnjega 
obdobja otroštva pri oblikovanju motivacijskih dejavnikov, interesov, sposobnosti in 
vrednot kot ključnih dejavnikov njegove poklicne izbire. Z vidika raziskave študijske 
izbire pa je zanimiva tudi njena klasifikacija poklicev, saj razlikuje poklice v personalno 
in ne-personalno usmerjene. 

Avtorica je teorijo zasnovala v petdesetih letih na podlagi povezav med 
psihoanalitično teorijo G. Murphya in motivacijsko teorijo Maslowa. Teorija poudarja 
nezavestne motivacijske dejavnike izbire poklica, saj poklic in delo zadovoljujeta 
številne potrebe, pri čemer prevzema hierarhijo potreb po Maslwu: od fizioloških potreb 
do potrebe po aktualizaciji samega sebe. Z razlikami v motivaciji razlaga različne 
dosežke oseb z enakimi sposobnostmi. Kot izhodiščno determinanto izbire je 
postavljena družinska situacija, v kateri odrašča otrok. Skozi atmosfero odnosa s starši 
otrok razvija temeljne potrebe, stališča in interese, ki se kasneje odražajo v poklicni 
izbiri (Zunker 1998, 50). 

Teorija je usmerjena na identificiranje personalnega odnosa, po katerem se 
posameznik v določenem poklicu razlikuje od posameznika v drugem poklicu. Teorija 
izhaja iz sklepa, da imajo posamezniki, ki izbirajo isti poklic, ne samo podobne osebne 
lastnosti, temveč tudi podobne izkušnje iz otroštva. Saj poudarja, da se v otroštvu 
izoblikuje usmerjenost k ljudem ali stvarem, kar je odvisno od tega, kakšno pozornost 

                                                 
15 V času nastanka teorije še niso poznali različnih ustanov (Zavod za zaposlovanje, Zavod 

za socialno delo, Ministrstvo za delo, agencije za zaposlovanje …), ki so danes na voljo 
iskalcem zaposlitve.  
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posvečajo starši svojim otrokom.16 Posameznikova poklicna izbira je lahko usmerjena v 
personalni odnos (delo z ljudmi) ali v zaposlitve, ki niso personalno usmerjene 
(tehnologija). Tako je kvalificirala tudi poklice v tiste, ki so osebno usmerjeni, in tiste, 
ki niso osebno usmerjeni in jih razporedila v osem poklicnih kategorij; personalno 
usmerjene kategorije: storitve, stiki s strankami, organizacija, kultura in umetnost; ne-
personalno usmerjene kategorije: proizvodnja, aktivnosti na prostem in znanost (Cvetko 
2002, 27). 

Teorija Anne Roe je opozorila na motivacijsko plat izbire poklica, ki jo je, tako kot 
Parsons, obravnavala kot enkratni dogodek in ne proces. Postavila je temelje za 
nadaljnje psihološke klasifikacije poklicev. Vendar lahko teoriji očitamo, da pojasnjuje 
obnašanje odrasle osebe izključno z izkušnjami iz otroštva, pri tem pa zapostavlja vse 
ostale variable, ki so se pojavile pozneje v življenju. Zunker (1998, 51) teoriji oporeka 
metodološko veljavnost, saj kot pravi nobena raziskava ne more zadovoljivo dokazati, 
da starševski odnos in kasnejši vpliv družine predstavlja prevladujoč dejavnik v poklicni 
izbiri. Lapajne (1997, 26) teoriji očita, da njene temeljne domneve izhajajo iz 
psihološke analize precej redkih poklicnih skupin na višjih ravneh zahtevnosti dela. Ann 
Roe je teorijo zasnovala na podlagi raziskovanja osebne značilnosti poklicnih 
umetnikov in vodilnih naravoslovce različnih disciplin. Kot taki lahko njeni teoriji 
očitamo metodološko spornost, saj svojih predpostavk ni preverila na splošni populaciji. 

Personalna usmerjenost k ljudem ali stvarem, ki jo je izpostavila Ann Roe v svoji 
teoriji, je pomembna tudi z vidika študijske izbire. Vendar mi dvom zbujajo predvsem 
njene zelo radikalne izjave o vplivu staršev na personalni ali ne-personalni odnos v 
poklicni izbiri:  

»Zaposleni v storitvenih dejavnostih so v glavnem usmerjeni k ljudem in verjetno 
izhajajo iz družin z ljubečim ozračjem, kjer prevladuje pretirana zaščita otrok. 
Naravoslovci praviloma niso usmerjeni k ljudem in naj bi pogosteje odraščali v družinah, 
kjer je prevladovalo odklanjanje in izogibanje.« (povzeto po Lapajne 1997, 27) 

Kajti na podlagi njene teorije bi lahko postavili sklep, da je upad zanimanja za 
študij naravoslovja in tehnologije moč pripisati bolj ljubečemu ozračju v naših družinah. 
Vsekakor pa se strinjam z njeno ugotovitvijo o pomenu družinskega okolja na poklicno 
odločitev in študijsko izbiro v smislu oblikovanja vrednot. Čeprav Ann Roe ne govori 
direktno o vrednotah, pa njena teorija potrjuje mojo domnevo o pomembni vlogi 
vrednot pri študijski izbiri. Vpliv družine na personalno usmerjenost bodočega študenta 
sama vidim predvsem v smislu oblikovanja njegovega vrednostnega prostora. Zato bom 

                                                 
16 Npr. ljudje, ki želijo delati v kontaktu z ljudmi, so prvenstveno usmerjeni v to smer 

zaradi močne potrebe po pripadnosti in naklonjenosti. Tisti, ki izberejo ne-personalno 
usmerjeno delo, imajo nižjo potrebo po varnosti in zaščiti. Zato Roeva postavi hipotezo, da so 
posamezniki, ki želijo delati z ljudmi, zaščiteni s toplimi in sprejemljivimi straši, tisti, ki se 
temu izogibajo, imajo hladne in odbijajoče starše (povzeto po Zunker 1998, 50). 
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v raziskavi o študijski izbiri vpliv družine preverila v tem kontekstu. V intervjujih s 
študenti želim preveriti, kako velik vpliv sami pripisujejo vplivu staršev in družinskega 
okolja na oblikovanje njihovega vrednostnega prostora in poklicne odločitve. 

3.3 Teorija Johna Hollanda 

Teorijo Johna Hollanda navajam kot nadgradnjo teorije lastnosti in zahtev, ki je 
zanimiva zaradi opredelitve šestih tipov osebnosti. Teorija Johna Hollanda trdi, da je 
poklicna izbira pogojena z osebnimi lastnostmi in številnimi spremenljivkami iz okolja, 
pri čemer je primerjava sebe z zahtevami poklica temeljna smernica v poklicni izbiri. Z 
uskladitvijo videnja sebe z zahtevami poklica je Holland določil tip poklicne 
usmerjenosti (Zunker 1998, 52).  

Temeljne domneve Hollandove teorije so (povzeto po Zunker 1998, 53): 

− V naši kulturi lahko večino ljudi razvrstimo v šestih tipov osebnosti: realistični 
(R), raziskovalni (I), umetniški (A), konvencionalni (C), socialni (S) in 
podjetniški tip (E).17 Človek je običajno zaznamovan z več tipi in tako 
Holland osebnostni tip označuje s kodnim sistemom, s katerim opredeljuje 
dominantne osebne karakteristike. Npr. tip SIA pomeni, da ima človek v 
največji meri značilnosti socialnega(S), raziskovalnega (I) in umetniškega (A) 
tipa. 

− Delovna okolja lahko razvrstimo v iste tipe. Pri čemer Holland opredeljuje 
delovno okolje in s tem posledično poklice, ki so vezani na to delovno okolje, 
na podlagi osebnih lastnosti ljudi, ki v njih delajo, npr. šolski psiholog je SIA 
poklic in šolsko okolje je SIA okolje. 

− Ljudje iščejo poklice in okolja, ki bodo omogočili uporabiti njihove spretnosti 
in sposobnosti ter izraziti njihova stališča in vrednote in zahtevajo sprejemljive 
probleme in vloge. 

− Vedenje posameznika je determinirano z interakcijo med njegovo osebnostjo in 
značilnostmi njegovega okolja.  

Njegova kvalifikacija tipov osebnosti ponuja tudi opredelitev njene vloge pri izbiri 
poklica: 

− Realistični tip (R): ceni konkretne stvari, denar, moč in družbeni položaj, 
prednost daje dejavnosti, ki zahtevajo urejeno in sistematično ravnanje s 
predmeti ali stroji, čuti odpor do raziskovalnih, terapevtskih in socialnih 
dejavnosti. Uresničitev lahko išče v poklicih, ki zahtevajo ročne, mehanične, 
kmetijske in tehniške zmožnosti. 

                                                 
17 Oznake v oklepajih temeljijo na angleških terminih, kot jih uporablja Holland in jih 

zaradi splošne prepoznavnosti ne prevajamo. 
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− Raziskovalni tip (I): ceni znanost, to so analitični, radovedni in kritični 
posamezniki, ki dajejo prednost dejavnostim, ki vsebujejo simbolično in 
ustvarjalno raziskovanje pojavov. Čuti odpor do prepričevanja drugih, 
socialnih in ponavljajočih se dejavnosti. Zanimajo ga poklici: fizik, matematik, 
biolog … 

− Umetniški tip (A): ceni umetniške kvalitete, prednost daje nejasnim, 
svobodnim in nesistematičnim dejavnostim, čuti odpor do sistematičnih in 
urejenih dejavnosti. Zato razvija umetniške sposobnosti na področju jezika, 
glasbe ali igre, vendar mu primanjkuje uradniških in poslovnih zmožnosti. 

− Konvencionalni tip (C): ceni poslovne in ekonomske dosežke, daje prednost 
dejavnostim, ki vključujejo urejeno in sistematično delo s podatki, ne mara 
neurejenih, dvoumnih, raziskovalnih, svobodnih in nesistematičnih dejavnosti. 
Zato razvija zmožnosti na področju pisarniških, računskih in poslovnih 
zmožnosti in zanemarja umetniške zmožnosti. 

− Socialni tip (S): ceni socialne in etične vrednote, daje prednost dejavnostim, ki 
vključujejo delo z ljudmi, ki jih želi zdraviti, informirati, izobraževati in 
razvijati. Čuti odpor do nedvoumnih, sistematičnih in urejenih dejavnosti. Zato 
razvija zmožnosti za uravnavanje odnosov z ljudmi in poučevanje in zanemarja 
tehnične in ročne zmožnosti. 

− Podjetniški tip (E): je podjeten, pridobitniški, družaben, ambiciozen in 
ekstrovertiran, prednost daje dejavnostim, pri katerih dela z ljudmi, da bi 
dosegli ekonomski ali organizacijski cilj. Zato razvija voditeljske, 
interpersonalne in prepričevalne zmožnosti in odklanja simbolične in 
sistematične dejavnosti in podrobno opazovanje (povzeto po Zunker 1998, 54 
in Lapajne 1997, 43). 

Stopnjo skladnosti med osebnostjo in okoljem lahko ocenimo s pomočjo modela 
šesterokotnika. Razdalja med tipom osebnosti in tipom okolja je obratno sorazmerna s 
stopnjo skladnosti med njima (večja razdalja predstavlja manjšo skladnost). Hollandov 
model šesterokotnika je predstavljen v sliki 3.1. 

Tudi stopnjo konsistentnosti med tipi lahko predstavimo z modelom šesterokotnika. 
Npr. raziskovalni (I) in umetniški (A) tip sta bolj konsistentna kot raziskovalni (I) in 
podjetniški (E).  

V modelu šesterokotnika lahko prepoznamo tudi teorijo Ann Roe, saj v relaciji SR 
lahko prepoznamo dimenzijo usmerjenost k ljudem ali k stvarem. Tako kot Ann Roe 
tudi Holland ugotavlja, da imajo osebe z enakim poklicem tudi podobne osebne 
lastnosti in podobno osebno zgodovino. Tudi on opozarja na ključno vlogo staršev v 
razvoju osebnosti, vendar pa za razliko od Anne Roe poklicne izbire ne pripisuje 
psihološkim motivom, ki so se razvili na podlagi družinskih vplivov, temveč interakciji 
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med osebnimi lastnostmi in lastnostmi okolja, pri čemer ne zanemarja ekonomskih, 
socialnih in izobraževalnih vidikov. Holland je prvi, pri katerem zasledimo omembo 
vrednot pri poklicni izbiri, saj trdi, »da se diferenciacija interesov s starostjo vse bolj 
ujema s kristalizacijo vrednot« (povzeto po Lapajne 1997, 45). 

Slika 3.1 Hollandov model šesterokotnika 

Umetniški (A) Konvencionalni (C) 

Socialni (S) Podjetniški (E) 

Realistični (R) Raziskovalni (I) 

 
Vir: Zunker 1998, 58. 

Teoriji lahko očitamo nekaj pomanjkljivosti. Teorija govori le o tem, kako bi se 
posameznik moral pravilno odločati, ne spušča pa se v realnost odločitev in ne 
pojasnjuje procesa odločanja. Prav tako je zanemarjen proces razvoja osebnosti in 
njegova vloga pri poklicni odločitvi. Teorija je premalo realistična, saj ne upošteva 
dejanskega stanja, v katerem se nahaja posameznik in sloni na predpostavki, da je 
svoboda izbire poklica neomejena (Rupar 2001, 15). Kritiki mu očitajo, da je pretirano 
poenostavil kvalifikacijo nekaterih ključnih pojmov, kar vodi do povečanega števila 
napak pri odločanju. Zavestno zanemarja vpliv spola, družbenega, ekonomskega in 
izobraževalnega položaja ter razmere na trgu delovne sile (Lapajne 1997, 47).  

Hollandova teorija sloni na enakih predpostavkah kot teorija lastnosti in zahtev: 
usklajenost osebnosti z zahtevami poklica, ki so pomembne tudi za raziskavo o 
dejavnikih študijske izbire. Obe teoriji odpirata vprašanja o osebnostnih lastnostih 
študenta in o usklajenosti le-teh z zahtevami poklica, za katerega se usposablja. Zato me 
bo v raziskavi zanimalo, koliko osebni dejavniki vplivajo na študijsko izbiro mladih. 

3.4 Teorija Donalda Superja 

Super, v nasprotju s Hollandom, v svojih delih izhaja iz kritike teorije lastnosti in 
zahtev. V svoji razvojni teoriji, ki jo je postopoma razvijal skoraj šestdeset let, se je 
najprej usmeril v preučevanje poklicnega razvoja, kjer je preučeval vpliv stvarnosti na 
razvoj posameznikove kariere. Z vidika moje raziskave o študijski izbiri pa so zanimiva 
predvsem njegova kasnejša dela, saj je v zgodnjih devetdesetih ustvaril »model oboka«. 
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Ta model se uporablja za pojasnitev, kako biografske, psihološke in socioekonomske 
determinante vplivajo na razvoj poklicne poti (Zunker 1998, 36). 

Z »modelom oboka« so predstavljeni dejavniki, ki pomembno vplivajo na 
oblikovanje koncepta samopodobe18 in aktivne življenjske vloge v družbi. Obok ima 
dva osnovna kamna, eden predstavlja biološko, drugi geografsko osnovo. Biološka 
osnova podpira osebo in njene psihološke karakteristike, geografska osnova pa podpira 
družbene vidike. Stebra sta povezana v lok, s čemer je ponazorjena nujnost 
interaktivnega vpliva med obema sferama za stabilni razvoj osebnosti v času razvoja in 
rasti. Steber, ki se dviga iz biološke osnove, sestavljajo potrebe, inteligenca, vrednote, 
zmožnosti, nadarjenost in interesi. To so faktorji, ki so spremenljivke osebnosti. Steber, 
ki se dviga iz geografske osnove, pa vključuje vplive okolja, šole, družine, vrstnikov, 
trga delovne sile, gospodarstva in družbene dejavnike. To so faktorji, ki zadevajo 
socialno politiko in zaposlitveno prakso (Zunker 1998, 3). Super torej postavi ločnico 
med notranjimi in zunanjimi dejavniki poklicne izbire in hkrati opozori na pomen 
interaktivnega vpliva med njimi. Interaktivno učenje je temeljni koncept, ki oblikuje 
posameznika, medtem ko srečuje ljudi, ideje, dejstva in objekte v svojem osebnem 
razvoju. Model oboka je prikazan v sliki 3.2.  

                                                 
18 Superjev termin self-concept tako kot Lapajne (1997, 29) prevajam kot samopodoba, 

čeprav so možne sopomenke tudi pojmovanje samega sebe, predstava o sebi, samozavedanje, 
samopojmovanje ali pojmovanje sebe. Za razliko od Cvetka (2002, 25), ki Superjev termin self-
concept prevaja kot koncept jaza. 
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Slika 3.2 Segmentni model poklicnega razvoja 

 
Vir: Zunker 1998 v Cvetko 2002, 25. 

Super je razčlenil notranje dejavnike na inteligenco, zmožnosti, nadarjenost, 
potrebe, vrednote in interese. Pri tem je poizkušal definirati razliko in medsebojno 
povezanost med tremi ključnimi notranjimi dejavniki poklicne izbire: potrebami, 
vrednotami in interesi.  
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»Potrebe so zahteve, manifestacije psihološkega stanja, kot je npr. lakota, in so 
povezane s preživetjem. So rezultat interakcije med osebo in okoljem. Vrednote so rezultat 
nadaljnjega oplemenitenja skozi interakcijo z okoljem, ki ga oblikujejo materialni in 
človeški faktorji. Rezultat socializacije je ustanovitev takih objektov, ki jih ljudje iščejo, da 
bi zadovoljili svoje potrebe. Interesi so aktivnosti, skozi katere ljudje poizkušajo doseči 
vrednote in s tem zadovoljiti svoje potrebe.« (Super 1995, 54) 

»Potrebe nam pomagajo razumeti videz in značilnosti ljudi – zakaj in kako delajo 
stvari; toda ne pomagajo predvidevati izobraževalno ali poklicno obnašanje ljudi – kaj 
bodo naredili. Vrednote in interesi po drugi strani so bliže aktualni življenjski izbiri. 
Vrednote so stvarno iskanje v vedenju in interesi so aktivnosti, v katerih so vrednote 
iskane.« (Super 1986, 3) 

Iz napisanega je razvidno, da je med notranjimi dejavniki poklicne izbire izpostavil 
vlogo vrednot in interesov, vendar je hkrati opozoril na problem terminologije in 
merjenja vrednostnega prostora posameznika, saj različni raziskovalci, ki jih je Super 
preučeval, v svojih empiričnih raziskavah uporabljajo različno terminologijo in prihaja 
do prekrivanja pojmov potrebe, vrednote in interesi. Vendar že Super podari, da »tudi če 
vrednote ocenimo z merili, ki so izmišljena s katere druge perspektive, jih je mogoče v 
kontekstu objektivno meriti« (Super 1995, 57).  

Skupaj z Dorothy D. Nevill (1986) in mednarodnim konzorcijem psihologov je v 
okviru raziskave Work Importance Study oblikoval merski instrument za merjenje 
vrednot, ki ga je poimenoval The Values Scale (VS). Ker je VS je uporaben instrument 
za merjenje vrednot različnih starostnih in poklicnih skupin, ga uporabljajo pri 
individualnem svetovalnem delu, skupinskem ocenjevanju, v delavnicah za karierni 
razvoj, pregled potreb in v raziskavah z drugimi spremenljivkami, kot so interesi, 
poklicna zrelost, spol in socialno-ekonomski status. S pomočjo 106 vprašanj o temah, ki 
so pomembne za posameznika, v okviru štiristopenjske lestvice ocenjuje 21 vrednot 
(Super in Nevill 1986, 1). Merjene vrednote, zajete v VS, so prikazane v tabeli 3.1.  

Surperjeva teorija je naredila napredek na področju prakse poklicnega svetovanja z 
raziskavami psihologije poklicnega razvoja in izbire. Bistveno je razširila seznam 
lastnosti posameznika, ki so pomembne pri načrtovanju kariere in poklicnem 
svetovanju, na zadovoljstvo z dejavnostmi, ki jih svetovanec opravlja, na delovne 
vrednote in različne vidike samopodobe. Teorija priporoča nepretrgano spremljanje 
relevantnih lastnosti in stopnje poklicnega razvoja. Z empiričnimi raziskavami je Surper 
dokazal temeljno izhodišče teorije, da gre pri izbiri poklica za razvojni proces in za 
realizacijo samopodobe posameznika, žal je sociološka plat razvoja kariere tej teoriji 
bolj dodana in premalo upoštevana. Lapajne (1997) slabost teorije vidi tudi v tem, da ni 
zadosti navodil, kako naj poklicni svetovalec uporabi množico pridobljenih informacij. 
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Tabela 3.1 Superjeva VS lestvica vrednot in primeri izjav 

Vrednote Primeri izjav 
− možnost uporabe (Ability Utilization) 
− uspešnost (Achievement) 
− napredovanje (Advancement) 
− estatika (Aesthetisc) 
− nesebičnost (Altruism) 
− oblastnost (Authorty) 
− samostojnost (Autonomy) 
− ustvarjalnost (Creativity) 
− ekonomsko nagrajevanje (Economic 

Rewards) 
− življenjski slog (Life Style) 
− osebni razvoj (Personal Develpment) 
− fizična aktivnost (Physical Activity) 
− prestiž (Prestige) 
− tveganje (Risk) 
− socialna vključenost (Social Interaction) 
− socialni odnosi (Social Relations) 
− pestrost (Variety) 
− delovni pogoji (Working Conditions) 
− kulturna identiteta (Cultural Identity)19 
 
− fizično dokazovanje (Physical Prowess) 
− ekonomska varnost (Economic Scurity) 

− uporablja vse svoje znanje in veščine 
− ima rezultate, ki kažejo, da je naredil dobro 
− gre naprej 
− dela življenje lepše 
− pomaga ljudem s problemi 
− pove drugim, kaj naj naredijo 
− dela po svojih željah 
− odkriva, razvija ali oblikuje nove stvari 
− ima visok življenjski standard 
 
− življenje uglašeno z lastnimi idejami 
− se razvija kot osebnost 
− ima veliko vaj 
− je občudovan po veščinah in znanju 
− prevzema tveganje 
− dela stvari z drugimi 
− je s prijatelji 
− vsak dan je drugačen 
− ima dober prostor in svetlobo za delo 
− živi v okolju, kjer sprejemajo njegovo raso in 

vero 
− ima fizično delo 
− ima redno in sigurno zaposlitev 

Vir: Super in Nevill 1986, 8. 

Teorija je pomembna za moje raziskovalno delo, saj je definirala seznam 
dejavnikov, ki vplivajo na poklicno izbiro. Tako je z vidika raziskave dejavnikov 
študijske izbire zanimiva njegova razčlenitev na notranje in zunanje dejavnike poklicne 
izbire in opredelitev le-teh. Izpostavi vrednote kot pomemben notranji dejavnik 
poklicne izbire in s tem podpira temeljne teze moje raziskave o pomenu vrednot pri 
študijski izbori, predvsem pa smoter raziskave podpira Superjeva trditev, v kateri, 
navkljub vsem metodološkim omejitvam, ki jih navaja, in navkljub številnim 
raziskavam na področju vrednot, trdi, da: »… je še veliko prostora za nadaljnje 
raziskovanje o vplivu vrednot na poklicno izbiro, poklicno stabilnost in zadovoljstvo« 
(Super 1995, 60). 

                                                 
19 Zadnje tri vrednote niso bile uporabljene v vseh državah, kjer je potekala raziskava 

(Super in Nevill 1986, 1). 
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Zelo eksplicitna so njegova metodološka priporočila pri raziskavah o vrednotah 
glede omejitev, ki lahko zmanjšajo veljavnost raziskave. Njegova metodološka 
priporočila bom upoštevala v empiričnem delu naloge, kajti Super kot ključne težave 
merjenja vrednostnega prostora izpostavi: 

− razmejevanje med vrednotami, potrebami in interesi in njihovimi merskimi 
instrumenti, 

− problem razlik v vrednotenju med pripadniki različnih držav in s tem problem 
primerljivosti raziskav v različnih državah, 

− vpliv starosti, spola in drugih demografskih dejavnikov na vrednote, kar 
zahteva jasno opredelitev navedenih dejavnikov, 

− problem merjenja vpliva vrednot na poklicno izbiro, stabilnost zaposlitve in 
zadovoljstvo zaradi omejitev s strani delodajalcev (Super 1995, 56-60).  

Če na koncu na kratko povzamem, kateri deli Superjeve teorije so ključni za moje 
raziskovalno delo: razčlenitev med notranjimi (inteligenca, zmožnosti, nadarjenost, 
potrebe, vrednote in interesi) in zunanjimi dejavniki (vplivi okolja, šole, družine, 
vrstnikov, trga delovne sile, gospodarstva in družbene dejavnike), seznam in opredelitev 
vrednot ter metodološka priporočila za raziskovanje vrednot. Pri tem želim Superjev 
pozitivistični pristop k raziskovanju vrednot nadgraditi v smeri socialnega 
konstrukcionizma. S tem želim metodološko podpreti temeljni cilj raziskovanja 
študijske izbire in prepoznati pomen, ki ga ljudje pripisujejo različnim dejavnikom in 
vrednotam.  

3.5 Teorija socialnega učenja in teorija svetovanja za kariero 

Teorija socialnega učenja je zanimiva zato, ker poizkuša preprosto razložiti proces 
poklicne izbire in pri tem bazira predvsem na življenjskih dogodkih in socialnem učenju 
posameznika. 

Teorijo socialnega učenja je od šestdesetih let naprej razvila skupina avtorjev, med 
katerimi je bil osrednji Krumboltz, z namenom razložiti sprejemanje odločitev v okviru 
kariere.20 Krumboltz pa je svoje delovanje kasneje nadgradil s širšo teorijo svetovanja 
za kariero (Lapajne 1997, 48). Krumboltz (1997, 59) razlikuje teorije razvoja kariere od 
teorij svetovanja za kariero. Teorije razvoja kariere govorijo o vzrokih, zaradi katerih se 
je posameznik odločil za določeno pot v karieri. Teorije svetovanja za kariero govorijo 
o tem, kaj lahko svetovalci za kariero storijo, da bi pomagali ljudem oblikovati njihovo 
pot.  

                                                 
20 Krumboltz v svojem delu uporablja pojem kariera, ki jo obravnava kot variabilni 

vseživljenjski proces (lifelong proces). 
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Teorija socialnega učenja pri sprejemanju odločitev za kariero je teorija, ki je 
razvoj kariere opisovala kot kombinacijo učnih izkušenj z osebnimi značilnostmi. 
Ljudje z različnimi genskimi značilnostmi so izpostavljeni nenehnim možnostim učenja 
v svojem okolju, zato so njihove odločitve o karieri rezultat socialnega, kulturnega in 
ekonomskega okolja, v katerem živijo. Značilnosti in okolja vplivajo drug na drugega iz 
česar izhaja pogled na samega sebe in odločitve v zvezi s kariero. Teorija poudarja 
socialno učenje posameznika, ki se začne z prirojenimi lastnostmi in podedovanimi 
sposobnostmi, nato nadgrajuje z učnimi individualnimi izkušnjami, ki jih nudijo 
dogodki in stanji v okolju (Krumboltz 1997, 64). Teorija izpostavi štiri dejavnike 
poklicne izbire: 

1. genetske osnove in posebne sposobnosti (genetic endowments and special 
abilities),  

2. dogodki in pogoji v okolju (environmental conditions and events),  
3. učne izkušnje, ki jih razdeli v tehnične učne izkušnje (instrumental learning 

experience) in asociacijske učne izkušnje (associative learning experience), 
4. delovno zasnovane veščine (task approach skills) (povzeto po Zunker 1998, 

58). 

Teorija socialnega učenja je hkrati kritika in nadgradnja teorije lastnosti in zahtev. 
S kritičnim pristopom do statičnosti lastnosti, kot jih upošteva teorija lastnosti in zahtev, 
je poudarila pomen nenehnega učenja, ki je posledica vplivov iz okolja. Kot taka je 
teorija odraz modernega časa in radikalnih sprememb v odnosu do konceptov dela, ki 
jih zahtevajo moderne organizacije v času globalizacije: fleksibilnost v obsegu 
potrebnih znanj in veščin, mobilnost, sposobnost teamskega dela in dobre komunikacije, 
prilagodljivost potrebam trga, novih storitev in proizvodov …  

Že Krumboltz (1997, 65) je za poglavitno pomanjkljivost teorije socialnega učenja 
navajal, da ne nudi zadostnega praktičnega vodenja svetovalcev za kariero. Zato je 
teorijo nadgradil s teorijo svetovanja za kariero, ki nudi konkretne napotke poklicnim 
svetovalcem pri njihovem delu. Cilj svetovanja pa je spoznati izkušnje, interese, 
prepričanja, vrednote, delovne navade in osebne kvalitete svetovanca in ga usposobiti, 
da si ustvari zadovoljivo življenje v stalno spreminjajočem se delovnem okolju. Na 
podlagi instrumentarija svetovalec poda oceno, ki pomaga sklepati o tem, katera 
izobraževalna ali poklicna okolja ustrezajo lastnostim svetovanca, hkrati pa je to 
podlaga za novo učenje (prav tam 1997, 65).21 V celostnem pristopu k poklicni 
orientaciji, poudarjanju potrebe po nenehnem učenju in spreminjanju, v aktivni 
vključenosti svetovanca v proces izbire in v opredelitvi petih področij načrtovanja 

                                                 
21 V povzemanju Krumboltzove teorije svetovanja za kariero sem izpustila metodološke 

pristope namenjene svetovalcem za kariero, ker za moje področje raziskave niso zanimivi. 
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kariere: veščine, interesi, prepričanje, vrednote in osebnost vidim pomen Krumboltzove 
teorije.  

Za moje raziskovalno delo o dejavnikih študijske izbire so bolj pomembni dejavniki 
izbire, ki jih navaja teorija socialnega učenja. Tudi sama se zavedam, da je dejavnik 
nenehnega učenja, tako institucionalnega kot socialnega, ki ga izpostavi Krumboltz, 
lahko pomemben faktor v študijski izbiri. Učenje vpliva na nenehno spreminjanje naših 
potreb, vrednot in interesov (Super), ki jih bom v raziskavi izpostavila kot ključne 
dejavnike študijske izbire. Zato bo v raziskavi pomemben vidik predstavljalo prav 
učenje in spreminjanje vrednot v obdobju srednje šole. Prevzela bom tudi 
Krumboltzovo razumevanje dejavnika osebnih značilnosti in lastnosti (Parsons in 
Holland), ki le-te razume zgolj kot dejavnik, ki omeji proces učenja na genetsko in 
zmožnostno postavljeno mejo. 

3.6 Brownov holistični model poklicne in življenjske izbire 

Brownov holistični model poklicne in življenjske izbire predstavljam kot najnovejši 
teoretski pristop izmed opisanih, saj je nastal po letu 1996. Model se navezuje na 
Superjevo teorijo, saj utemelji karierni razvoj posameznika z njegovimi osebnimi 
vrednotami, hkrati pa poudari pomembno vlogo okolja pri oblikovanju vrednostnega 
sistema posameznika  

Brown trdi, da ja človekovo delovanje oblikovano pod vplivom osebne vrednostne 
orientacije. Prevzeti standardi obnašanja, ki vplivajo na razvojni proces, so vrednostno 
podprti in postanejo pravila, po katerih posameznik sodi lastna dejanja in dejanja 
drugih. Po Brownovem prepričanju igra interes manj pomembno vlogo pri poklicnem 
odločanju kot vrednote, kar utemeljuje z dejstvom, da se interes ne presoja kot element 
pri presojanju uspešnosti osebnih standardov obnašanja. Interes je zgolj pokazatelj 
razvoja želja, ki izhajajo iz vrednot. Vrednote zagotavljajo smer k želenemu končnemu 
položaju in imajo osrednjo vlogo pri izbiri ciljev (Zunker 1998, 81; Cvetko 2002, 41). 
Vrednote so odločilne za človekov razvoj, saj predstavljajo determinante pri snovanju 
akcije in reakcije med posameznikom in okoljem. Vendar Brown ugotavlja, da imajo 
nekatere vrednote le majhen vpliv, dokler niso kristalizirane in razloži, da so vrednote 
kristalizirane, ko lahko posameznik uporabi to vrednoto kot pojasnilo svojega 
obnašanja: Želim postati socialni delavec, ker želim pomagati ljudem (povzeto po 
Zunker 1998, 82). 

Razvoj vrednot je opredelil kot proces, na katerega vplivajo podedovane 
karakteristike in izkušnje.22 Otroci so podvrženi vrednostno obarvanim sporočilom s 

                                                 
22 Opiral se je na raziskave Kellerja, Boucharda, Arveya, Segala in Dawisa (1992), ki so 

ugotovili, da genetika predstavlja 40 % variance pri razvoju delovnih vrednot, preostalih 60 % 
pa predstavljajo vplivi iz okolja (Zunker 1998, 81). 
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strani staršev, drugih otrok, odraslih in medijev, ki vplivajo na izgradnjo njihovega 
vrednostnega vzorca. Vrednostni sistem okolja predstavlja interesni koncept v 
Brownovi teoriji, kajti okolje oblikuje prioritete v vrednostnem sistemu. Skladnost v 
okolju ima za posledico skladnost med željami in obnašanjem in s tem kristalizacijo in 
razvoj prioritete vrednot. Po drugi strani pa lahko ovire v okolju blokirajo posameznika 
v delovanju v smeri svoje vrednostne orientacije (Zunker 1998, 82).  

Zanimiva je njegova opredelitev Hollandove teorije kot sistema, ki identificira 
osebnost človeka, vendar pripomni, da je to mogoče zgolj takrat, ko so jasno postavljene 
meje. V kompleksnem okolju so prevladujoče vrednote postavljene s strani »močne 
elite« in njihove vrednote postanejo odločilen signal, ki oblikuje akcijo in reakcijo med 
posameznikom in okoljem. Kompleksnost okolja zahteva pazljivo raziskavo in 
interpretacijo, ko študiramo vzorce obnašanja posameznika v njem. 

Brown je oblikoval vrednostni model kariernega izbora, ki ga sestavlja šest 
osnovnih postavk (povzeto po Zunker 1998, 82 in Cvetko 2002, 41–42): 

1. Posamezniki postavijo v prioritetni položaj le manjše število vrednot. 
2. Vrednote, ki so zelo pomembne za posameznika, odigrajo pomembno vlogo 

tudi pri izboru vlog v življenju, če so upoštevani sledeč kriteriji: 
− vsaj en izbor je primeren, da se zadovolji vrednota v življenju, 
− izbori, s katerimi v praksi uresničimo življenjske vrednote, so jasno 

označeni, 
− težavnostni nivo pri uresničevanju vsakega izbora je enak. 

3. Vrednote se pridobivajo skozi proces učenja iz vrednostno obremenjenih 
informacij v okolju. 

4. Življenjsko zadovoljstvo je odvisno od življenjske vloge, ki zadovolji vse 
bistvene vrednote. 

5. Poudarjena lastnost vloge je v direktnem odnosu s stopnjo zadovoljstva pri 
najpomembnejših vrednotah znotraj vlog. 

6. Uspeh v življenjski vlogi je odvisen od mnogih faktorjev, nekateri od teh so 
naučene veščine, drugi so spoznavne, emocionalne in fizične sposobnosti.  

Brownov model poudari vidik vrednot in vplivov iz okolja na oblikovanje le-teh. V 
njegovem modelu lahko zasledimo elemente tako Superjeve kot Krumboltzove teorije. 
V kontekstu njegovega dela tudi sama želim razmejiti vlogo okolja na oblikovanje 
vrednostnega prostora posameznika, ki je pogojevalo njegovo končno študijsko izbiro. 
Pomen njegovega dela za lastno raziskavo o študijski izbiri vidim tudi v jasni razmejitvi 
med vlogo vrednot in interesa v procesu študijske izbire. Tudi sama bom v raziskavi 
interes obravnavala zgolj kot pokazatelj razvoja želja, ki izhajajo iz vrednot. 
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3.7 Povzetek 

Pregled razvoja teorij o poklicni izbiri je pokazal, da je poklicna izbira kompleksen 
proces, na katerega vpliva široka paleta različnih dejavnikov. S širjenjem teoretskega 
znanja se je širila paleta dejavnikov, pri čemer so različni avtorji poudarjali različne 
dejavnike. Iz zgodovinskega pregleda teorij izbire poklica lahko opazimo odmik teorij 
od notranjih dejavnikov v smer večjega poudarjanja tudi zunanjih dejavnikov izbire 
poklica. Nekateri raziskovalci so se usmerili predvsem na preučevanja notranjih 
dejavnikov poklicne izbire (Parsons in Holland) in pri svojem delu praktično zanemarili 
vlogo in pomen zunanjih dejavnikov. V drugo smer so preusmerili svoje raziskovanje 
raziskovalci, ki so teorijo gradili na prevladujoči vlogi različnih zunanjih dejavnikov 
(Ann Roe, Krumboltz). Menim, da sta Super in še v večji meri Brown uspela v svojih 
raziskavah združiti ob vidika. Izpostavila sta vlogo vrednot kot notranji dejavnik, in pri 
tem upoštevala tudi zunanje dejavnike, ki se odražajo skozi vpliv okolja na oblikovanje 
osebnih vrednot. Ker tudi sama razumem proces izbire v tem kontekstu, bom pri svojem 
raziskovalnem delu poizkušala preveriti vpliv vrednot na študijsko izbiro. Pri tem bom v 
raziskavo zajela tudi zunanje dejavnike iz okolja, kajti strinjam se s trditvijo 
Hodkinsona (1995, 6), da je študijska izbira proces izbire vsakega posameznika, ki ga 
lahko razumemo zgolj skozi poznavanje življenjske zgodovine vsakega posameznika in 
kulturo okolja, v katerem je in še živi.  

V empiričnem delu želim v duhu socialnega konstrukcionizma (Easterby-Smith, 
Thorpe in Lowe 2005) prepoznati pomen, ki ga mladi pripisujejo različnim dejavnikom 
in vrednotam, ki vplivajo na njihovo študijsko izbiro. V tem se bo raziskava razlikovala 
od prevladujočega pristopa raziskovalcev, ki so oblikovali teorije poklicne izbire, saj je 
bil njihov pristop k raziskovanju pozitivističen (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005). 
V svoji raziskavi bom upoštevala dejavnike poklicne izbire, ki so jih izpostavile teorije 
poklicne izbire. Upoštevala bom razčlenitev dejavnikov na notranje: inteligenca, 
zmožnosti, nadarjenost, potrebe, vrednote in interesi in zunanje dejavnike: vplivi okolja, 
šole, družine, vrstnikov, trga delovne sile, gospodarstva in družbene dejavnike, kot jih je 
razčlenil Super. Med notranjimi dejavniki, se bom usmerila predvsem na vpliv vrednot 
na študijsko izbiro. Pri tem ne zanemarjam ostalih notranjih dejavnikov, ki jih 
izpostavljata Parsons in Holland, vendar bom upoštevala priporočila, ki sta jih navajala 
v svojih delih Krumboltz in Brown. Povzela bom Krumboltzovo razumevanje notranjih 
dejavnikov inteligence, zmožnosti in nadarjenost, ki le-te razume zgolj kot dejavnik, ki 
omeji proces učenja na genetsko in zmožnostno postavljeno mejo. Hkrati bom 
upoštevala Brownov vidik, ki interes obravnava zgolj kot pokazatelj razvoja potreb, ki 
izhajajo iz vrednot. Zunanji dejavniki me bodo zanimali predvsem v smislu vpliva na 
oblikovanje vrednostnega prostora posameznika, pri čemer želim ugotoviti, ali lahko 
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tudi danes izpostavimo ključno vlogo družine, kot trdi Ann Roe, ali postajajo 
pomembnejši drugi zunanji dejavniki, vključno z mediji. 

Za razumevanje vrednot kot ključnega dejavnika raziskave o študijski izbiri želim 
osvetliti tudi mehanizme njihovega delovanja in oblikovanja. 
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4 VREDNOTE 

Kot smo videli v predhodnem poglavju o teorijah poklicne izbire, so vrednote z 
razvojem teoretskih znanj v sedemdesetih letih preteklega stoletja pridobile pomembno 
mesto v teoretskih predpostavkah o poklicni izbiri. Predvsem ne moremo mimo dejstva, 
da novejše teorije o poklicnem odločanju (Super, Brown) uvrščajo vrednote med 
pomembnejše dejavnike izbire poklica in študijske smeri. Ker bodo vrednote 
predstavljale ključni dejavnik tudi v empiričnem delu naloge, želim pridobiti njihovo 
celostno podobo in razumeti temeljne značilnosti in koncepte delovanja z vidika 
psihologije osebnosti.  

4.1 Definicije vrednot 

Vrednote lahko opredelimo kot filozofski, psihološki, sociološki in tudi 
antropološki fenomen, saj kot pravijo sodobni antropologi, je človek začel govoriti, ker 
je etično bitje (Kovač v Škerl 2006, 26).23 Skozi zgodovinski razvoj znanosti so različni 
avtorji oblikovali celotno paleto različnih klasifikacij vrednot (več v Musek 2000, 15-
17). Filozofski pristopi obravnavajo vrednote predvsem z vidika, kaj je dobro in 
zaželeno. Pristop socialne psihologije obravnava vrednote kot vidik o človeških 
prepričanjih. V psihologiji teorije vrednot zanima, na kak način se človek razvija, 
sprejema in verjame v določene vrednote. Poizkušajo razložiti, zakaj ljudje sprejmejo 
določeno odločitev in kako je človekovo obnašanje usmerjeno z določenimi vrednotami 
ter kako se vrednote pojavijo v različnih stadijih človekovega razvoja. Psihološke teorije 
vrednot se pokrivajo s konceptom vrednot kot dejavnikov študijske izbire, ki smo ga 
zasledili pri Superju in avtorjih teorij o poklicni izbiri in kot take predstavlja osnovo za 
naše nadaljnje razmišljanje. Zato se bom v nadaljevanju omejila zgolj na ta vidik 
preučevanja vrednot. 

V The Penguin Dictionary of Psychology opredeli Reber (1995) vrednoto kot: 

»abstrakten in splošen princip, ki se nanaša na vedenjske vzorce znotraj specifične 
kulture ali družbe ter ga člani te družbe usvojijo skozi proces socializacije in ga visoko 
cenijo. Te družbene vrednote, kot jih pogosto imenujejo, tvorijo osrednje principe, na 
osnovi katerih lahko pride do integracije individualnih in societalnih ciljev.« (Reber 1995, 
834) 

                                                 
23 Kovač tako utemelji antropološki razvoj vrednot:  
»Če imajo torej besede pomen, je to zaradi našega dogovora. In ta prvi, temeljni pomen 

besede, nas etično obvezuje. Vendar pa je v 20. stoletju med filozofi etike prišlo do preloma. 
Poprej so govorili o človeku kot bitju, o ontologiji, o človekovi zmožnosti spoznanja, torej o 
epistemologiji. Rekli so tudi, da človeka vodijo vrednote, za katere se pač človek odloča in z 
njimi stopa v družbo ali pa da v družbi te vrednote dobi. Danes pa se nekateri filozofi strinjajo z 
etičnim mislecem Emmanuelom Lévinasom, ki pravi, da velja ravno obratno: ker je bil človek 
etično odgovoren, je znal tudi odgovarjati z besedo.« (Škerl 2006, 26) 
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S ponotranjenjem postanejo vrednote osrednja motivacijska struktura za vsakega 
posameznika (Pogačnik 2002,32). Človek oziroma vsa živa bitja bivajo izključno zaradi 
izpolnjevanja potreb24 ali zadovoljevanja motivov.25 Vrednote, ki jih ima človek, so 
njegovi temeljni motivacijski cilji. Kot poudarja Musek (1993, 73), so vrednote 
motivacijski cilji najvišjega hierarhičnega reda. In določneje opredelili vrednote kot 
posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se 
nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki usmerjajo naše 
interese in naše vedenje kot življenjska vodila (Musek 2003). Vrednote nam 
potemtakem lahko predstavljajo posebno vrsto motivacijskih ciljev, namreč zelo 
posplošene in hkrati visoko cenjene cilje.  

Menim, da najbolj jedrnato in jasno opredelitev vrednot podajata Schwartz in 
Bilsky, ki sklicujoč se na številne avtorje in definicije vrednot predlagata naslednjo 
opredelitev, po kateri: »… so vrednote (a) pojmovanja ali prepričanja o (b) zaželenih 
končnih stanjih ali vedenjih, ki (c) presegajo specifične situacije, (d) usmerjajo in vodijo 
izbiro ali pa oceno ravnanj in pojavov in (e) so urejena glede na relativno pomembnost« 
(povzeto po Musek 2003). 

Ker njuna definicija potrjuje tezo o vrednotah kot temeljih vodilih pri poklicni 
izbiri, ki jo bom raziskala v empiričnem delu, jo bom upoštevala tudi pri predstavitvi 
vrednot, ki sledi v naslednjem podpoglavju.  

4.2 Vrste in struktura vrednot 

Vrednote so stvar vsakega posameznika, ki presoja, kaj je pomembno: zanj osebno, 
za družbeno skupino, ki ji pripada oziroma za celotno družbo in nasploh. Po tem vidiku 
klasifikacije Pogačnik (2002, 49) loči med:  

− družbenimi vrednotami, 
− osebnimi vrednotami, 
− splošnimi vrednotami. 

Družbene vrednote tvorijo osrednje principe, na osnovi katerih lahko pride do 
integracije individualnih in societalnih ciljev (Reber 1995, 834).  

Osebne vrednote so pridobljene skozi socialno učenje o splošno veljavnih 
vrednotah okolja, v katerem oseba živi. S socializacijo26 jih človek privzame in 

                                                 
24 Potreba je v The Penguin dictionary of psychology definirana kot stvar ali dejanski 

položaj, ki v prisotnosti izboljša stanje organizma. Potrebe v tem smislu so lahko osnovne in 
biološke (hrana) ali lahko vključujejo socialne in osebne faktorje, ki izhajajo iz kompleksnih 
oblik učenja (dosežki, prestiž) (Reber 1995, 484).  

25 Glagol motivirati je v The Penguin dictionary of psychology opredeljen kot spodbuditi k 
akciji, vplivati na stanje motivacije, ki deluje kot cilj, iniciativa (Reber 1995, 472). 

26 Hozjan (2006, 116) o socializaciji pravi, »da se skozi proces socializacije ne reproducira 
zgolj socialni sistem, ampak ima proces socializacije pomembno vlogo pri oblikovanju 
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ponotranji. To pomeni, da se skozi osebne vrednote posameznika odražajo družbene in 
splošne vrednote čas, ki ga živi. 

Osebne vrednote so nekakšne trajne usmeritve in ponotranjena vodila človekovega 
ravnanja (Zupančič in Justin 1991, 88). Kot take so pojmi o temeljnih kategorijah 
zaželenega, zato jih je toliko, kot je temeljnih motivov človeka (Pogačnik 2002, 49). 
Ker osebne vrednote odražajo družbene in splošne vrednote ter so vodila človekovega 
ravnanja, predstavljajo temelj mojega razmišljanja o vrednotah kot vodilu študijske 
izbire in zato potrebujejo bolj poglobljeno analizo.  

Univerzum osebnih vrednot ni kaotičen, saj obstajajo značilni odnosi med 
vrednotami. Zelo dober vpogled v strukturo človekovega vrednostnega prostora nudi 
Muskova hierarhična struktura vrednostnega prostora (Musek 2000, 71) in Pogačnikova 
lestvica osebnih vrednot (Pogačnik 2002, 37). Oba avtorja, ki ju navajam v 
nadaljevanju, nudita celovit prikaz vrednostnega prostora. Glede na to, da se bom v 
empiričnem delu pričujočega dela pogosto sklicevala na Muskove kategorije vrednot in 
Pogačnikovo strukturo vrednot, bom v nadaljevanju predstavila njuno razčlenitev 
vrednot. 

4.2.1 Muskova hierarhična struktura vrednostnega prostora 

V Muskovem strukturnem modelu se makrostruktura vrednot povezuje z njihovo 
mikrostrukturo. Za Muskov model je značilno, da so v njem zajete tako osebne kot 
družbene vrednote. Model nam postreže z vsemi pomembnimi preseki vrednostnega 
univerzuma in povezuje njihove nivoje generalnosti (največje, večje in srednje) s 
posameznimi vrednotami. Muskov model vrednot je prikazan v tabeli 4.1. 

Model ima nekoliko zavajajoče ime, saj je treba opozoriti, da hierarhija vrednot ne 
pomeni, da je ena vrednota više ali niže v vrednostne sistemu. Če povzamem po 
Pogačniku (2002), hierarhija vrednot ne obstaja v absolutnem smislu. Model je zanimiv 
zato, ker lahko prepoznamo kategorije, v katere so združene vrednote, ki pa same niso 
več vrednote. 

Model omogoča identifikacijo tipa človeka glede na prioritete vrednot v njegovem 
vrednostnem sitemu. Zato bom uporabljala njegovo klasifikacijo tipov glede na 
vrednostni sistem. Ker je slabost modela veliko število vrednot in kategorij, ki nam 
služijo za identifikacijo vrednostnega sistema, predstavljam tudi Pogačnikovo lestvico 
osebnih vrednot, ki nudi večjo preglednost vrednot in je bolj primerljiva s Superjevo 
lestvico vrednot.  

                                                                                                                                               
personalnega sistema. Temeljna funkcija socializacije znotraj personalnega sistema je povezana 
z vprašanjem, kako se skozi ontogenetični razvoj ponotranjijo določeni vrednostni obrazci 
družbe.«  
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Tabela 4.1 Muskova hierarhična struktura vrednostnega prostora 

Dionizične vrednote Apolonske vrednote 
Kategorije 
največjega 

obsega 

Hedonski tip Potenčni tip Moralni tip Izpolnitveni tip Kategorije 
večjega obsega 

− Čutne 
− Zdravstvene 
− Varnostne 

− Statusne 
− Patriotske 
− Legalistične 

− Tradicionalne 
− Družinske 
− Societalne 

− Kulturne 
Estetske 

− Aktualizacijske 
− Spoznavne 
− Verske 

− Kategorije 
srednjega 

    obsega 

− veselje in 
zabava, 

− družabnost, 
− vznemirljivo 

življenje, 
− udobje, 

spolnost, 
− dobra hrana, 
− prosto 

gibanje, 
(svoboda), 

− zdravje, 
− varnost, 

počitek 

− moč, ugled, 
slava denar, 
politični 
uspeh, 
prekašanje 
drugih, 

− dolgo 
življenje, 

− ljubezen do 
domovine, 
narodni 
ponos, red, 
zakoni 

− poštenost, 
dobrota, 
delavnost, 

− družinska 
sreča, 
razumevanje s 
partnerjem, 
ljubezen do 
otrok, 
ljubezen, 
upanje, 

− enakost, 
nacionalna 
enakopravnost, 
mir, sloga, 
pravica, 
(svoboda) 

− kultura, 
umetnost, 
ustvarjalnost, 

− lepota, narava, 
− samoizpopolnje

vanje, znanje, 
napredek, 

− resnica, 
modrost, 

− vera 

− Specifične 
vrednote 

Vir: Musek 2000, 71.  

4.2.2 Pogačnikova lestvica osebnih vrednot 

Pogačnik se je za razliko od Muska usmeril le na definiranje osebnih vrednot, ki jih 
je opredelil z lestvico osebnih vrednot, ki vsebuje 24 vrednot, ki se nanašajo na temeljne 
človeške motive, vsaka od vrednot na enega (Pogačnik 2002, 37): 

− družba, 
− hobiji / prosti čas, 
− hrana / pijača, 
− imetje / denar, 
− lepota / umetnost, 
− moč / vpliv, 
− moralna, etična načela, 
− nove izkušnje / doživetja, 
− osebna varnost / zdravje, 
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− otroci, 
− partner/ka / ljubezen, 
− počitek, 
− poklic / delo, 
− prijatelji, 
− samopodoba, 
− spolnost, 
− starši / dom, 
− svoboda / neodvisnost, 
− športno udejstvovanje, 
− udobje / uživanje, 
− ugled / slava, 
− ustvarjanje, 
− vera / bog, 
− znanje / modrost. 

Kljub temu da so tipi vrednot v lestvici osebnih vrednot medsebojno neodvisni, pa 
šibka povezava med njimi vendarle obstaja. Na podlagi korelacije med vrednotami je 
Pogačnik oblikoval prostor osebnih vrednot (ali kot ga imenuje Musek univerzum 
vrednot). Le-ta je strukturiran z dvema bipolarnima makrodimenzijama: dionizično – 
apolinično in eksistenčno – izpolnitveno. Prikaz strukture vrednot je v sliki 4.1. 

Slika 4.1 Struktura osebnih vrednot 

 
Vir: Pogačnik 2006, 1.  

Pogačnikova struktura osebnih vrednot nam nudi krasno grafično osnovo za 
predstavitev vrednostnega sistema vsakega posameznika in za analizo, kakšne so 
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njegove vrednostne prioritete in v kateri kvadrant na relaciji dionizično – apolinično ter 
eksistenčno – izpolnitveno lahko umestimo vrednostni sistem posameznika. Ker 
Lestvica zajema zgolj osebne vrednote, bom na njeni podlagi v nadaljevanju 
teoretičnega dela izpostavila vrednote, ki se nanašajo na poklicno izbiro. Najprej pa nas 
zanima, kako se vrednote oblikujejo in v kakem stadiju razvoja vrednot je mladostnik v 
času poklicne izbire. 

4.3 Oblikovanje vrednot 

Vsak posameznik, družba, družbeni sistem in kultura oblikuje sebi lasten sistem 
vrednot. Musek (2003) ugotavlja, da: 

»… ta sistem usmerja in osmišlja ohranjanje, reprodukcijo in napredek družbe ali 
kulture. Na eni strani usmerja ta sistem družbene in kulturne dejavnike in ustanove (starše, 
šolo …), da pri posamezniku oblikujejo sebi skladen individualni vrednotni sistem. Na 
drugi strani usmerja vrednotni sistem posameznike v njihovem ravnanju in medsebojnih 
odnosih tako, da bo to ustrezalo temeljnim vrednotam in omogočilo reprodukcijo družbe in 
kulture iz ene generacije v naslednjo. Vrednotni sistem tako posreduje med družbo 
(kulturo) in posameznikom.« (prav tam)  

Ker so vrednote povezane s spolom, starostjo in izobrazbo (Super 1995, 58, 
Pogačnik 2002, 49), se z starostjo spreminjajo. Mladim v času študijske izbire se 
vrednosti sistem še zelo intenzivno spreminja, na kar nas opozarja tudi Kohlbergova 
teorija moralnega razvoja. Čeprav je Kohlberg preučeval predvsem moralni razvoj 
posameznika,27 pa je že sam v nadaljnjih raziskavah uspel aplicirati stadije tudi na 
druga področja kognitivnega in vrednostnega razvoja tako, da je analiziral stadije v 
sprejemanju vlog, ki se razvijajo ob upoštevanju pogleda drugih (Crain 1985).  

4.3.1 Kohlbergova teorija moralnega razvoja 

Za naše razumevanja stadija razvoja vrednostnega prostora, v katerem se nahajajo 
mladi v času študijske izbire si poglejmo poenostavljen prikaz Kohlbergove teorije, ki 
opredeli tri nivoje in šest stadijev moralnega razvoja (povzeto po Crain 1985 in Batistič 
Zorec 1999): 

                                                 
27 Lawrence Kohlberg (1927 – 1987) je bil psiholog in profesor pedagogike, ki se je 

ukvarjal z moralnim razvojem in z razvojem osebnostne identitete. Proučeval je moralno 
razsojanje dečkov od 10 do 16 let. Metoda, ki jo je pri raziskovanju uporabil, so zgodbe z 
moralno dilemo. Otroke in mladostnike je spraševal, kakšna razrešitev dileme je po njegovem 
mnenju najboljša in zakaj. Odgovore je nato razvrstil v tri nivoje oziroma šest stadijev 
moralnega razsojanja (Batistič Zorec 1999). 
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I. Predmoralni (predkonvencionalni) nivo: predšolski otroci 

V tem obdobju otroci upoštevajo socialna pravila zaradi tega, ker so s tem deležni 
odobravanja in ljubezni, so pohvaljeni ali nagrajeni, se izognejo kazni.  

1. stadij: orientacija k uboganju in izogibanju kazni 
Otroku na tej stopnji ni mar za interese drugih ljudi oz. še ni sposoben dojeti, 
da se ti lahko razlikujejo od njegovih. Menijo, da je pravilno tisto vedenje, ki je 
nagrajeno s strani avtoritet in obratno, napačno je tisti vedenje, ki ga avtoriteta 
kaznuje. Upoštevajo predvsem posledice vedenja, ne pa namena. 

2. stadij: instrumentalno - relativistična orientacija (naivni hedonizem) 
Za to stopnjo je značilno individualistično stališče in egoizem, čeprav se otrok 
že zaveda, da imajo tudi drugi svoje potrebe. Otroci na tej stopnji moralnega 
razvoja upoštevajo pravila z namenom, da bi bili nagrajeni. Menijo, da je 
pravilno tisto ravnanje, ki zadovoljuje lastne potrebe. Naučijo se koordinirati 
lastne interese v skladu s vzajemno koristjo. 

II. Konvencionalni (dogovorni) nivo: šolarji  

Predpogoj za ta stadij je otrokova sposobnost, da je zmožen stvari dojemati iz 
perspektive drugega oz. prevzemati vloge. Vendar posameznik na tej stopnji razvoja 
stremi k spoštovanju pravil predvsem zato, da bo deležen nagrade ali priznanja 
pomembnih odraslih in socialne skupine (družine, vrstnikov …), ki ji pripada.  

3. stadij: »priden otrok« (do 12., 13. leta) 
Za to stopnjo je značilna usmerjenost k medsebojnemu ujemanju, to je 
vzajemnim medsebojnim pričakovanjem, odnosom in prilagajanju. Otrok te 
starosti že upošteva namen dejanja oziroma vedenja. Vendar je njegov kriterij, 
da je prav to, kar pomembnim odraslim ugaja oziroma odobravajo in slabo 
tisto, česar ne odobravajo. Sprejemanje vlog razumejo kot globlji proces, ki 
zadeva tudi vživljanja v čustva drugih. 

4. stadij: orientacija k redu, zakonom in avtoriteti (adolescenti) 
Predpogoj za moralno razsojanje na tem stadiju je zmožnost abstraktnega 
mišljenja. Pri sprejemanju vlog je značilno podrejanje zahtevam socialnega 
reda, o katerih smislu se posameznik še ne sprašuje ne glede na okoliščine.  

III. Postkonvencionalni (avtonomni) stadij: nekateri odrasli 

Zadnja dva stadija po Kohlbergovih ugotovitvah dosežejo le nekateri odrasli, ki 
razvijejo lastne avtonomne etične principe, ki izhajajo iz univerzalnih etičnih načel, 
vendar so neodvisni od avtoritet in zakonov.  
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5. stadij: socialni dogovor 
Posamezniki, ki dosežejo ta stadij, se zavedajo fleksibilnosti pravil in možnosti 
socialnega dogovora, pri čemer je potrebno demokratično dogovarjanje in 
upoštevanje individualnih pravic. Poudarjajo relativnost vsake odločitve in 
splošno družbeno koristnost. Govorimo lahko o demokratičnem načinu 
odločanja. 

6. stadij: univerzalni etični princip 
Na tem stadiju je poudarjena odločitev po lastni moralni (za)vesti. V ospredju 
ni ne lastna korist ne zakoni, ampak upoštevanje višjih, univerzalnih etičnih 
principov, ki zadevajo spoštovanje pravic in individualne integritete 
posameznika. Ko pride do konflikta med zakonom in lastnim načelom, 
posameznik upošteva lastno načelo. 

Kohlbergovi stadiji moralnega razvoja opredeljujejo prepoznavne znake, kako se 
perspektive razlikujejo in se lahko usklajujejo. Zato jih lahko prenesemo tudi na stadije 
razvoja drugih socialnih in logičnih procesov, ki vsebujejo podobne znake. Kohlberg 
trdi, da se napredek v moralnem razmišljanju razvija prav na podlagi dosežkov na teh 
področji. Kajti otrok lahko na primer preseže fazo egoizma (stadij 2), šele ko doseže 
enak napredek na socialnem in logičnem področju (Crain 1985).  

V tem kontekstu lahko stadije moralnega razvoja apliciramo tudi na področje 
razvoja ostalih vrednot.28 Z veliko gotovostjo lahko trdimo, da so mladi v času študijske 
izbire v stadiju 4, kar pomeni, da so pod močnim vplivom socialnega okolja in avtoritet. 
Zato bo v empiričnem delu raziskave treba preveriti, ali so njihove študijske izbire plod 
lastnega notranjega vzgiba, oz. v kolikšni meri so odraz želja in pričakovanj staršev in 
socialnega okolja.  

4.3.2 Vrednote mladih 

Izhajajoč iz Kohlbergovega dela lahko trdimo, da se vrednostni sistem in 
vrednostna usmeritev posameznika razvija pod močnim vplivom socialnega okolja in 
avtoritet. Vrednote se oblikujejo v času adolescence, ko pa se prve vrednote oblikujejo, 
težijo k stalnosti. Vrednote so relativno trajne in stabilne, kar pa ne pomeni, da so 
nespremenljive. Pri tem ne gre za neke radikalne spremembe in preobrate v vrednotah, 
ampak za relativne spremembe (Zupančič in Justin 1991, Musek 2000). Pri 
spreminjanju osebnih vrednostnih orientacij gre verjetno tudi za notranji vrednostni 
razvoj posameznika.  

                                                 
28 Po Muskovi lestvici vrednostnega prostora so moralne vrednote le eden od štirih tipov 

vrednot in sodijo med apolonske vrednote.  
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Za vrednote mladih, ki so še v fazi razvijanja, lahko povzamemo nekatere skupne 
značilnosti. Izhajajoč iz ugotovitve raziskav o vrednotah mladih lahko prepoznamo 
specifiko njihovega vrednostnega sistema: 

− Vrednote mladih se še vedno spreminjajo (Kohlberg, Zupančič in Justin 1991, 
Musek 2000). 

− So pod močnejšim vplivom zunanjih dejavnikov, kot pri odraslih (Kohlberg, 
Musek 2000, Željeznov Seničarjeva 2006).29  

− Pri mlajših mladostnikih so močneje poudarjene dionizične vrednote v relaciji 
z apolonskimi (Musek 2000).30 

− Pri mlajših mladostnikih so močneje poudarjene eksistenčne vrednote v relaciji 
z izpolnitvenimi (Zupančičeva 1991).31 

− Pri mlajših mladostnikih je opazna večja vloga hedonskih in potenčnih vrednot 
(Musek 2000, Zupančičeva 1991). 

− Pri mlajših mladostnikih beležimo šibkejšo vlogo moralnih in izpolnitvenih 
vrednot (Zupančičeva 1991, Pogačnik 2002).32 

− Na ravni celotne populacije zaznamo povečano usmerjenost mladih k 
povezavam: miru, varnosti, stabilnosti, standardu in spoštovanju tradicije (Ule 
1995, 110). 

− Kot kažejo raziskave Uletove (2003), je mladim prav tako pomembna 
samorealizacija na delu kot plačilo in kariera. Tudi tu prihajajo v ospredje post-
materialne vrednote samorealizacije. 

Zato me bo v empiričnem delu zanimalo, ali je spreminjanje in razvijanje 
vrednostnega prostora mladih pomembno vplivalo na študijsko izbiro. Kako so se 
kronološko spreminjale njihove poklicne želje in kaj je na te spremembe vplivalo. 

                                                 
29 Raziskava je pokazala na odločujočo vlogo staršev pri študijski izbiri mladostnika. Kar 

72,55 % mladostnikov, zajetih v raziskavo, je izjavilo, da se o izbiri najlaže pogovori s starši. Z 
majhnim deležem sledijo sošolci 5,88 %, predmetni učitelji 5,88 %, prijatelji 3,92 %, šolska 
svetovalna služba 3,92 %, razrednik 1,96 %, z nikomur se ne pogovori 5,88 % mladostnikov. 
Starši smo pomemben dejavnik tudi s svojo vrednostno držo, odnosom do dela in do 
posameznih poklicev (Željeznov Seničar 2006, 13). 

30 Muskova (2000) raziskava nakazuje, da se v tem razvoju nekako z leti pomikajo 
poudarki: najprej opazimo relativno moč hedonskih vrednot in vrednost potence, pozneje se bolj 
izrazijo moralne in nekatere izpolnitvene vrednote. Z leti in starostjo postajajo dionizične 
vrednote relativno manj pomembne, apolonske vrednote pa konstantno pridobivajo na pomenu. 

31 Poglavitno razlika med mlajšimi in starejšimi mladostniki je Zupančičeva (1991) 
definirala v odnosu do materialnih oziroma hedonističnih vrednot. Mlajši mladostniki zelo 
visoko vrednotijo telesno ugodje, zabavo in brezskrbnost. Starejši mladostniki pa so bolj 
usmerjeni k socialnim, človekoljubnim in duhovnim vrednotam (prav tam, 1991). 

32 Pogačnik (2002) v svoji raziskavi beleži največje odstopanje vrednot gimnazijcev od 
vrednot starejših v dejstvu, da si le-ti močneje želijo imetje in nove izkušnje, manjša pa je želja 
po osebni varnosti in otrocih. 
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Predvsem bom pozorna na preskok poklicne usmeritve iz naravoslovno-tehnične 
usmeritve na družboslovje.  

4.4 Vrednote in študijska izbira 

Na podlagi definicije vrednot lahko povzamemo, da je poznavanje osebnih vrednot 
vsakega posameznika ključnega pomena za prepoznavanje njegove osebnosti in ključ za 
napovedovanje njegovih bodočih odločitev. Zato nam poznavanje človekovih vrednot 
lahko z določeno verjetnostjo napove, kako se bo vedel v določeni situaciji (Zupančič in 
Justin 1991, 194). Vrednote so življenjska vodila, ki jih zavestno ali nezavedno 
povezujemo s svojimi življenjskimi izbirami, in izbira šole in posledično poklica je ena 
izmed najpomembnejših (Musek 2000, 236). Poznavanje vrednot posameznika lahko 
služi kot napovednik v njegovi poklicni izbiri, saj so vrednote pomemben dejavnik 
študijske izbire.33

Vlogo vrednot v poklicni izbiri in študijski izbiri predstavljam skozi adaptacijo 
ugotovitev o lastnostih in zakonitostih delovanja vrednot v kontekst poklicne izbire. 
Pogačnikove (2002, 49) ugotovitve o vrednotah sem aplicirala na področje poklicne 
izbire. Adaptacija trditev je prikazana v tabeli 4.2. 

                                                 
33 Da je vrednostni sistem dijakov eden od dejavnikov, ki vplivajo na izbor šole, sta 

ugotovila v svoji raziskavi Zupančičeva in Justin (1991). Njuni izsledki nakazujejo pomembne 
statistične razlike v vrednotah dijakov različnih srednjih šol. Ker je bila raziskava narejena med 
dijaki prvega letnika, sta z raziskavo potrdila, da je razlika v vrednostnem sistemu dijakov 
povzročila izbiro šole in ne obratno. Tudi Muskova (2000) raziskava potrjuje močno povezanost 
med vrednotami in smerjo študija, saj lahko samo na podlagi poznavanja vrednot kvalificiramo 
od 30-60 % posameznikov v študijski smeri (odvisno od tega, kako velik register 
diskriminativnih spremenljivk uporabimo). 
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Tabela 4.2 Izpeljanke trditev o vrednotah in poklicni izbiri 

SPLOŠNE TEZE O VREDNOTAH 
(Pogačnik 2002, 49) 

VREDNOTE IN POKLICNA IZBIRA 
(vir: osebna interpretacija) 

1. Vrednote so pojmi o temeljnih kategorijah 
zaželenega, tako za posameznika kot za 
celotno družbo ali posamezne družbene 
skupine.  

1. Vrednote pomembno vplivajo na to, 
kakšen poklic si želimo. 

2. Vrednote so absolutno dobre in zaželene. 2. Vrednote nas vodijo k pravi in zaželeni 
izbiri poklica. 

3. Vrednote so najbolj splošni motivacijski 
cilji. 

3. Vrednote nas motivirajo za izbiro 
določenega poklica. 

4. Osebne vrednote so pojmi o temeljnih 
kategorijah zaželenega za posameznika in jih 
je toliko, kolikor je temeljnih motivov 
(bioloških in socialnih). 

4. Na izbiro poklica vplivajo tako biološki 
kot socialni motivi. 

5. Hierarhija vrednot ne obstaja v absolutnem 
smislu, temveč le kot osebna prioriteta ali 
razvojno sosledje. 

5. Osebna prioriteta vrednot je ključna za 
študijsko in poklicno izbiro. 

6. Merjenje vrednot ne more biti absolutno. 6. Merjenje poklicnih želja ne more biti 
absolutno in ni primerljivo. 

7. Korelacije med osebnimi vrednotami so 
šibke, vsaka od temeljnih vrednot prispeva 
informacijo o motiviranosti ljudi. 

7. Vsaka od temeljnih vrednot prispeva 
delček k poklicni izbiri. 

8. Vrednote, tako osebne kot družbene, so 
razmeroma stabilne. Družbene spremembe 
prinesejo nove prioritete, ne pa novih 
vrednot. 

8. Družbene spremembe prinašajo nove 
prioritete v poklicni izbiri. 

9. Vrednote so povezane s spolom, starostjo 
in izobrazbo. 

9. Na izbiri poklica vplivajo spol, starost 
(poklicna zrelost po teoriji socialnega učenja) 
in izobrazba (znanje). 

 
Osebna prioriteta vrednot skozi izražene biološke in socialne motive oblikuje naše 

poklicne želje. Ker vsaka od temeljnih vrednot prispeva delček k poklicni izbiri in sem 
med teorijami poklicne izbire izpostavila Superjevo teorijo, me je zanimala primerjava 
Superjeve lestvice vrednot, ki ga zanimajo zgolj delovne vrednote, in Pogačnikove 
lestvice, ki zajema vse osebne vrednote. Primerjava lestvic je predstavljena v tabeli 4.3. 
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Tabela 4.3 Primerjava lestvice vrednot Super/Pogačnik 

SUPER POGAČNIK 
 poklic / delo 
estatika (Aesthetisc) lepota / umetnost 
nesebičnost (Altruism) moralna, etična načela 
oblastnost (Authorty) moč / vpliv 
samostojnost (Autonomy) svoboda / neodvisnost 
ustvarjalnost (Creativity) ustvarjanje 
ekonomsko nagrajevanje (Economic Rewards)  imetje / denar 
prestiž (Prestige) ugled / slava 
tveganje (Risk) osebna varnost / zdravje 
socialna vključenost (Social Interaction) družba 
pestrost (Variety) nove izkušnje / doživetja 
kulturna identiteta (Cultural Identity) vera / bog 
ekonomska varnost (Economic Scurity) hrana / pijača 
uspešnost (Achievement) 
osebni razvoj (Personal Develpment) 
napredovanje (Advancement)  
možnost uporabe (Ability Utilization) 
življenjski slog (Life Style) 

samopodoba, 
znanje / modrost 

socialni odnosi (Social Relations) prijatelji, 
otroci, 
partner/ka / ljubezen, 
spolnost, 
starši / dom, 

delovni pogoji (Working Conditions) 
fizično dokazovanje (Physical Prowess) 
fizična aktivnost (Physical Activity) 
 

udobje / uživanje,  
hobiji / prosti čas, 
športno udejstvovanje 
počitek 

Vir: Super in Nevill 1986, 8/ Pogačnik 2002, 71. 

Primerjava lestvic nam pokaže le delno ujemanje delovnih in osebnih vrednot. 
Popolno ujemanje lahko zasledimo pri vrednotah estatika, nesebičnost, oblastnost, 
samostojnost, ustvarjalnost, ekonomsko nagrajevanje, prestiž, tveganje, socialna 
vključenost, pestrost, kulturna identiteta in ekonomska varnost. 

Zasledimo pa lahko tudi večje neujemanje v tipih vrednot. Pri Superju zasledimo 
večjo razčlenitev izpolnitvenih vrednot (uspešnost, napredovanje, možnost uporabe, 
življenjski slog) v korelaciji s Pogačnikom (samopodoba, znanje/modrost). Kar odraža 
pomen, ki jih Super daje izpolnitvenim vrednotam pri poklicnem delu. 

Pogačnik pa ima v korelaciji s Superjevo kategorijo »socialni odnosi« razčlenjeno 
na več različnih oseb: prijatelji, otroci, partner/ka / ljubezen, spolnost, starši / dom. 
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Mislim, da jih je Super združil zgolj v eno kategorijo, ker gre za osebe, ki jim ne 
moremo pripisati neposrednega vpliva na poklicno delo. 

Superjevih kategorij vrednot delovni pogoji, fizično dokazovanje in fizična 
aktivnost ne moremo povsem poistovetiti s Pogačnikovimi termini udobje / uživanje, 
hobiji / prosti čas, športno udejstvovanje in počitek, čeprav imajo neko skupno noto.  

Zaključimo lahko, da vsi tipi osebnih vrednot niso enako pomembni za poklicno 
izbiro. Super je izoblikoval lestvico »poklicnih vrednot«, ki se razlikujejo od lestvice 
osebnih vrednot, ki jo zasledimo pri avtorjih, ki so preučevali osebne vrednote. Zato 
bom Superjevo lestvico uporabljala za analizo vprašalnika ROSE in njegovo primernost 
za analizo poklicnih vrednot. 

4.5 Povzetek 

Na koncu lahko povzamemo, da so vrednote pojmovanja ali prepričanja o zaželenih 
končnih stanjih ali vedenjih, zato usmerjajo in vodijo izbiro ali pa oceno ravnanj in 
pojavov. Vsak posameznik oblikuje sebi lasten sistem osebnih vrednot. Različni avtorji 
(Musek 2000, Pogačnik 2002, Super 1995) se v razčlenitvi vrednostnega prostora 
posameznika sicer nekoliko razlikujejo, vendar s podrobnejšo primerjavo lahko 
ugotovimo, da prihaja do razlik predvsem v poimenovanju posameznih vrednot in ne v 
razumevanju vrednostnega prostora. Tako Pogačnik kot Musek opozorita, da so 
vrednote sicer medsebojno neodvisne, vendar šibka korelacija med njimi obstaja in zato 
lahko prepoznamo vrednostni sistem posameznika na podlagi njegovih vrednostnih 
prioritet na relaciji dionizično – apolinično ter eksistenčno – izpolnitveno. 

Osebne vrednote se oblikujejo na podlagi družbenih vplivov. Musek ugotavlja, da 
vrednotni sistem tako posreduje med družbo (kulturo) in posameznikom. S tem potrjuje 
Superjev in Krumboltzov koncept, v katerem sta poudarila vlogo vrednot, kot 
notranjega dejavnika, ki se oblikujejo pod vplivom zunanjih dejavnikov iz okolja. 
Kohlberg še posebej izpostavi, da se vrednostni sitem mladih v času študijske izbire še 
razvija in je v stadiju 4, kar pomeni, da je pod močnim vplivom socialnega okolja in 
avtoritet. 

Različni psihologi (Musek 2000, Zupančič in Justin 1991, Ule 2003) so v svojih 
raziskavah prišli do enakih sklepov kot teoretiki poklicne izbire (Super 1995, Krumboltz 
1997 in Brown v Zunker 1998), da poznavanje vrednot posameznika lahko služi kot 
napovednik v njegovi poklicni izbiri, saj so vrednote pomemben dejavnik poklicne in 
študijske izbire. Vendar pa se lestvica osebnih vrednot po Pogačniku in lestvica 
poklicnih vrednot po Superju ne ujemata povsem. Pri Superju so bolj razčlenjene 
izpolnitvene vrednote in manj vrednote, ki se navezujejo na socialne odnose. Zato se 
bom v empiričnem delu pri analizi vprašalnikov navezala na Superjevo lestvico vrednot. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu naloge želim podrobneje predstaviti namen in cilje raziskave ter 
raziskovalna vprašanja. S pomočjo teorije želim utemeljiti izbrano raziskovalno 
paradigmo in tehnike zbiranja podatkov. Podrobno razložim faze v poteku raziskave. 
Pojasniti želim, kakšne so omejitve raziskave in kako sem skušala zagotoviti veljavnost, 
zanesljivost in etičnost raziskave. V šestem poglavju je predstavljen najširši okvir 
raziskave raziskava ROSE, v sedmem poglavju sta predstavljeni analizi vprašalnikov in 
intervjujev in v osmem poglavju so zbrani zaključki in priporočila za prakso.  

5.1 Namen in cilji raziskave  

Že v uvodu sem poudarila, da želim v svoji magistrski nalogi odgovoriti na 
vprašanje, s katerim se srečujemo v tehnoloških razvitih državah: kakšni so vzroki za 
upad zanimanja za študij na področju naravoslovja in tehnologije. V nalogi želim 
raziskati vzroke za upad zanimanja za študij na področju naravoslovja in tehnologije. Za 
odgovor na to vprašanje želim analizirati vrednote, ki vplivajo na izbiro študijske smeri 
in kako se te vrednote zrcalijo skozi dejavnike izbire. Poiskati želim dejavnike, ki 
pogojujejo spremembo študijske smeri v času od začetka poklicnega usmerjanja v 
osnovnih šolah do končne izbire študija. Skozi ta vidik želim prepoznati negativne 
dejavnike pri izbiri naravoslovno-tehnične študijske smeri in preveriti tezo, da na izbiro 
študijske smeri s področja družboslovja pomembno vplivajo zunanji dejavniki. 

Cilji naloge obsegajo predvsem ugotavljanje in opredeljevanje dejavnikov in 
vrednot, ki vplivajo na študijsko izbiro vsakega posameznika. Zato želim definirati 
notranje interesne dejavnike in zunanje dejavnike izbire študijske smeri ter določiti 
njihovo korelacijo z izbrano študijsko smerjo ter analizirati, kateri dejavniki ključno 
vplivajo na izbiro študijske smeri pri študentih naravoslovja in tehnologije v primerjavi 
s študenti družboslovnih smeri. Ugotoviti želim vrednote, ki vplivajo na izbiro študijske 
smeri pri devetošolcih in jih primerjati z vrednotami študentov ter definirati razlike v 
vrednotah študentov družboslovja v primerjavi z vrednotami študentov na 
naravoslovno-tehničnem področju.  

5.2 Raziskovalna vprašanja 

V raziskavi sem vzela pod drobnogled sledeča raziskovalna vprašanja, ki sem jih 
zaradi preglednosti razdelila v tri sklope: 

1. proces oblikovanja poklicnih želja: 
− ali je v procesu oblikovanja poklicnih želja prihajalo do preskoka med 

naravoslovno-tehničnimi smermi in družboslovjem, 
− če je do preskoka interesa prišlo, kakšni so vzroki za to spremembo, 
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− če so bili poklicni interesi ves čas usmerjeni v isto področje, kakšni so 
motivi za to stabilnost. 

2. dejavniki izbire: 
− kakšno je razmerje med notranjimi in zunanjimi dejavniki študijske izbire, 
− kateri dejavniki so ključni pri odločitvi za naravoslovno-tehnično 

področje, 
− kateri dejavniki so ključni pri odločitvi za družboslovno področje. 

3. vrednote v študijski izbiri: 
− kakšen je vrednostni prostor pri devetošolcih, 
− kakšen je vrednostni prostor pri študentih, 
− kako se spreminja vrednostni prostor pri študentih v primerjavi z 

devetošolci, 
− kakšne so razlike v vrednostnem prostor študentov družboslovja v 

primerjavi z vrednotami študentov na naravoslovno-tehničnem področju, 
− kakšne so razlike v vrednostnem prostoru študentk v primerjavi z 

vrednostnim prostorom študentov. 

5.3 Paradigma raziskovanja 

V nalogi želim opozoriti na paleto dejavnikov, vrednot, interesov, vzrokov in 
nezavednih vplivov, ki pogojujejo izbiro študijske smeri vsakega posameznika. Zato je 
naloga zasnovana v duhu socialnega konstrukcionizma (Easterby idr. 2005, 48), kar 
predstavlja drugačen pristop v obravnavanju izhodiščnega problema naloge. Kajti 
številne druge raziskave o problemu študijske izbire so metodološko zasnovane v 
tradiciji pozitivizma. Čeprav moram priznati, da sem se tudi sama pri prepoznavanju 
vrednot posameznika metodološko naslonila na anketni vprašalnik in izsledke raziskave 
ROSE v Sloveniji, ki je sledila pozitivistični paradigmi raziskovanja. Vendar sem 
ugotovitve, ki sem jih pridobila z anketiranjem vzorčne skupine, uporabila predvsem za 
analizo posameznika in pripravo na polstrukturiran intervju, ki mi je dal končne 
odgovore na zastavljena vprašanja. Čeprav sem kombinirala kvantitativni in kvalitativni 
pristop, lahko rečem, da je raziskava kvalitativna, saj sem zaključne ugotovitve 
postavila s pomočjo utemeljitvene analize intervjujev v 12-članski fokusni skupini 
študentov. 

S kombinacijo izsledkov dveh paradigem raziskovanja sem želela obogatiti 
pedagoško raziskovalno prakso (Trnavčevič 2001, 32, Sagadin 2001, 14)). S 
triangulacija metod: vprašalnik ROSE, anketni vprašalnik in polstrukturiran intervju pa 
sem želela zagotoviti veljavnost opažanj raziskave (Sagadin 2001, 20). 
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5.4 Metodologija 

5.4.1 Vzorec 

Ciljna populacija raziskave so študenti 3. ali 4. letnika fakultete ali visoke šole. 
Oblikovala sem namenski vzorec (fokusna skupina 12 študentov), ki je izbran na 
podlagi dveh kriterijev: spol (moški – ženski) in smer študija (naravoslovje in 
tehnologija – družboslovje). Omenjena kriterija mi bosta v analizi odgovorov 
predstavljala temelj za osmišljanje različnih konceptov odločanja pri posameznikih.  

Ker sem želela v raziskavo vključiti študente, ki bodo z resnim pristopom k 
izpolnjevanju anket in premišljenim odgovarjanjem v intervjujih zagotavljali 
verodostojnost raziskave, sem v skupino povabila prijatelje in sošolce mojih hčera, ki 
sem jih večinoma posredno ali direktno poznala že od prej. Prenagljenim zaključkom na 
podlagi poznavanja socialnega okolja intervjuvancev sem se izognila s predpripravo 
polstrukturiranih intervjujev na podlagi odgovorov v anketnem vprašalniku in natančno 
utemeljitveno analizo. Z opisom socialnega konteksta, v katerem je bila oblikovana 
fokusne skupina, želim povečati zanesljivost raziskave. 

5.4.2 Zbiranje in obdelava podatkov 

Pristop k raziskavi v smislu socialnega konstrukcionizma je narekoval, da sem pri 
zbiranju podatkov kot temeljno uporabila kvalitativno metodo: polstrukturiran intervju 
(Sagadin 2001, 13). Z željo razumeti način odločanja slehernega intervjuvanca, sem se 
na intervju pripravila s predhodnim anketiranjem s standardiziranim vprašalnikom. 
Odgovori v vprašalniku so bili osnova za predpripravo vprašanj za intervju v smislu 
preverjanja, zakaj tako rangiranje dejavnikov in vrednot, s čemer sem se izognila 
subjektivnim vprašanjem na podlagi predhodnega poznavanja intervjuvancev.  

Anketni vprašalnik, ki ga je predhodno izpolnila fokusna skupina študentov, je 
sestavljen iz treh delov: 

1. odprta vprašanjih o procesu študijske izbire, 
2. vprašanja o dejavnikih študijske izbire, ki so povzeti po Superju (glej poglavje 

3.4), je sestavljen iz zaprtih vprašanj s štiristopenjsko Likartovo lestvico, 
3. vprašanja o vrednotah, ki sem ga povzela po raziskavi ROSE (glej poglavje 

6.1), vsebuje vprašanja zaprtega tipa s štiristopenjsko Likartovo lestvico. 

Podatke, pridobljene s kvantitativnim vprašalnikom, sem obdelala s pomočjo 
programov Excel in SPSS in opravila primerjalno analizo odgovorov 3. sklopa z 
rezultati raziskave ROSE v Sloveniji. Ugotovitve, pridobljene z anketnim vprašalnikom, 
so mi predstavljale osnovo za okarakteriziranje fokusne skupine in vsakega anketiranca 
posebej.  
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V individualnih polstrukturiranih intervjujih sem želela predvsem razumeti razloge 
za rangiranje dejavnikov in vrednot, ki jih je posameznik podal v anketnem vprašalniku. 
V vprašanjih sem se osredotočila na odstopanje vrednostnega prostora posameznika od 
vrednostnega prostora populacije, saj sem v tem želela prepoznati razloge za njegovo 
študijsko izbiro. Z uporabo metode utemeljitvene analize (Easterby idr. 2005, 148) sem 
interpretirala podatke, pridobljene z intervjuji. 

5.4.3 Potek raziskave 

Zaradi kompleksnosti je raziskava je potekala v štirih fazah: 

1. faza: Analiza raziskave ROSE 2006 v Sloveniji  

Aktivno sem sodelovala v anketiranju raziskave ROSE, ki je potekalo v februarju 
2006 na vzorcu 58 osnovnih šol in je zajela 1236 učencev devetega razreda. Iz 
kvalitativnega vprašalnika, ki obsega 10 delov, sem povzela rezultate za sklop B »Moj 
bodoči poklic«, ki odraža vrednote. Analiza rezultatov je predstavljena v 6. poglavju 
magistrske naloge in je osnova za primerjalno analizo v 3. fazi raziskave. 

2. faza: Anketiranje v fokusni skupini študentov 

Anketiranje študentov fokusne skupine je potekalo preko e-maila v juliju in avgustu 
2008. Vprašalnik je obsegal dva dela: splošna vprašanja o izobraževalni poti, študijski 
izbiri in dejavnikih izbire. Prva dva sklopa sta služila kot osnova za pripravo intervjuja z 
anketirancem, ki je potekal v 4. fazi raziskave. Tretji sklop vprašanj je obsegal sklop 
vprašanj »B« iz vprašalnika ROSE pod temo »Moj bodoči poklic«. Odgovori tretjega 
sklopa so dali primerljive rezultate, ki omogočajo primerjalno analizo v 3. fazi 
raziskave. 

3. faza: Primerjalna analiza ROSE v Sloveniji /vrednote med študenti 

Naredila sem šest primerjalnih analiz: vrednote devetošolcev / vrednote fokusne 
skupine študentov, vrednote devetošolcev / vrednote deklet, vrednote devetošolcev / 
vrednote fantov, vrednote devetošolcev / vrednote študentov družboslovja in vrednote 
devetošolcev / vrednote študentov naravoslovja in tehnologije in vrednote študentov 
družboslovja / vrednote študentov naravoslovja. V analizi so me zanimala zgolj 
odstopanja odgovorov od povprečja populacije in odgovori, ki presegajo standardni 
odklon v populaciji. 

4. faza: Intervju s študenti o njihovi izobraževalni poti 

S fokusno skupino študentov sem opravila pol-strukturirane intervjuje, v katerih 
sem vprašanja strukturirala na podlagi njihovih odgovorov v vprašalniku. Ob 
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poznavanju procesa študijske izbire vsakega anketiranca sem poizkušala definirati 
dejavnike in vrednote, ki so bistveno vplivali na njihovo študijsko izbiro. 

5.5 Omejitve raziskave 

Sledila sem cilju raziskave: razumeti pomen, ki ga študenti pripisujejo različnim 
okoliščinam, ki so botrovale njihovi študijski izbiri, in se odločila za kvalitativno 
paradigmo raziskovanja z interpretativnim pristopom. Zavedala sem se omejitve 
tovrstne raziskave, saj posploševanje, kakršno poznamo pri kvantitativnih raziskavah, ni 
mogoče (Sagadin 2001, 13). Druga omejitev je vzorec, ki je bil izbran namensko, saj 
sem izbrala fokusno skupino 12 študentov, ki so bili izbrani po dveh ključih spol in 
smer študija. Predhodno osebno poznavanje nekaterih intervjuvancev sem želela preseči 
s pripravo vprašanj za intervju na podlagi odgovorov v anketnem vprašalniku. Tovrstni 
način ponovnega preverjanja odgovorom hkrati zagotavlja veljavnost odgovorov 
intervjuvancev (Sagadin 2001, 21). 

V anketnem vprašalniku sem uporabila dele vprašalnika ROSE, ki je bil testiran in 
so rezultati primerljivi na velikem statističnem vzorcu. Ker je bil vprašalnik ROSE 
testiran na mlajših učencih, starih od 13 do 16 let, je omejitev raziskave v primerljivosti 
z rezultati vprašalnika med študenti, starimi 21 ali 22 let (neskladje v starosti). Zato sem 
analizirala razlike med odgovori devetošolcev in študentov in primerjala ugotovitve z 
teoretskim izhodišči. 

Zavedam se, da ima moje dosedanje delo učiteljice matematike in dolgoletno delo 
vodje izobraževalne organizacije pomemben vpliv na raziskavo, je moja prednost in 
slabost, ki je vplivala tako na zasnovo kot ugotovitve. V raziskavi se nisem mogla 
izogniti subjektivnosti, saj sem z osebnim poznavanjem procesa študijske izbire, ki sem 
jo občutila kot mati študentov, v raziskavo vnašala svoja prepričanja in vrednote. Zato 
sem še bolj pazljivo s predpripravo na intervjuje s pomočjo anketnega vprašalnika in 
testiranjem odgovorov iz le-tega v intervjujih preverila notranjo veljavnost odgovorov 
anketirancev. Z metodološko doslednostjo sem poskušala popisati vse faze raziskave in 
s tem zagotoviti preverljivost raziskave. Veljavnost opažanj sem zagotovila s 
triangulacijo metod: vprašalnik ROSE, anketni vprašalnik in polstrukturiran intervju. 
Zanesljivost sem želela povečati tako, da sem jasno razložila svoj položaj nasproti 
primeru preučevanja – članom fokusne skupine, opredelila svoje domneve in jih 
podkrepila s teorijo Z anonimnostjo in vnaprejšnjo predstavitvijo, tako anketnega 
vprašalnika kot vzrokov za snemanje intervjujev, sem seznanila člane fokusne skupine 
in s tem poskrbela za etični potek raziskave. 
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6 RAZISKAVA ROSE 

Kot sem zapisala že v uvodu, je aktivno sodelovanje v raziskavi ROSE (The 
Relevace of Science Education) okrepilo moje razmišljanje o vrednotah kot pomembnih 
dejavnikih poklicne in študijske izbire pri mladih. ROSE je mednarodni projekt, ki 
proučuje dejavnike, ki vplivajo na to, kakšen pomen dajejo naravoslovnemu in 
tehničnemu izobraževanju učenci v različnih državah sveta. Raziskava je bila narejena z 
namenom, da bi osvetlili vrednote mladih v današnjem svetu in je potekala v kar 39 
državah. Projekt je leta 2004 zasnovala skupina znanstvenikov iz Univerze v Oslu na 
Norveškem (ROSE 2005). V Sloveniji je bila raziskava izvedena po metodologiji ROSE 
v letu 2006. Kot članica projektne skupine sem aktivno sodelovala v izvedbi 
anketiranja, ki je potekalo na 58 naključno izbranih osnovnih šolah med 450 osnovnimi 
šolami v Sloveniji. V raziskavi je sodelovalo je 1236 učencev, starih v povprečju 14 let. 
Raziskava je tudi pri nas zaznala upadanje zanimanja za naravoslovje in tehniko, kar je 
poglobilo moje razmišljanje o problemu neusklajenosti potreb gospodarstva s 
prioritetami, ki jih izražajo mladi (Govc idr. 2006). 

Metodologijo raziskave sem povzela kot osnovo za moje empirično raziskavo o 
vrednotah pri študentih, kar mi bo nudilo možnost primerjave rezultatov znotraj izbrane 
fokusne skupine študentov z rezultati raziskave ROSE v Sloveniji. Zato v nadaljevanju 
ugotavljam primernost vprašalnika za analizo vrednot, predstavljam metodologijo in 
izsledke raziskave ROSE.  

6.1 Uporabnost vprašalnika ROSE sklop B za analizo vrednot 

Vprašalnik raziskave ROSE ima deset sklopov. V sklopu B izpostavi vrednote kot 
ključni dejavnik v študijski izbiri, saj izjave, ki jih anketiranci rangirajo, odražajo 
njihove vrednote. Ker bom ta sklop uporabila tudi kot uvod v svojo raziskavo, me je 
zanimalo, če vprašanja odražajo celotno paleto vrednot, ki jih Super opredeli kot 
poklicne vrednote. 

Iz tabele 6.1 je razvidno, da pri treh vrednotah ne zasledimo ustrezne izjave: 
uspešnost, ekonomska varnost in kulturna identiteta. Zadnjih dveh vrednot tudi Super ni 
vključeval v raziskovanje v vseh državah. Tudi sama kulturne identitete ne bom 
preverjala kot vrednoto v poklicni izbiri za razliko od ekonomske varnosti. Kajti mislim, 
da v Sloveniji ekonomska varnost predstavlja pomemben motivacijski cilj poklicne 
izbire. Zato bom to vprašanje vključila med vprašanja za intervju. Uspešnost v poklicu 
pa v fazi izbire poklica ne predstavlja odločilne vrednote, saj si jo vsak želi in zato to ne 
predstavlja vrednoto, ki bi vplivala na samo izbiro. 
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Tabela 6.1 Primerjava vrednot Super/ raziskava ROSE 

Super Raziskava ROSE 
možnost uporabe (Ability Utilization) B09 Uporaba svojih talentov in sposobnosti. 
napredovanje (Advancement) B25 Razvijati in izboljšati svoja znanja in 

sposobnosti. 
estatika (Aesthetisc) B08 Umetniško in ustvarjalno delo. 
nesebičnost (Altruism) B02 Pomoč drugim ljudem. 
samostojnost (Autonomy) B13 Sprejemati svoje odločitve. 
ekonomsko nagrajevanje (Economic 
Rewards) 

B20 Zaslužiti veliko denarja. 

življenjski slog (Life Style) B16 Delati nekaj, kar ustreza mojim prepričanjem 
in vrednotam. 

osebni razvoj (Personal Develpment) B15 Delati nekaj, kar je zame pomembno in 
smiselno.  

pestrost (Variety) B19 Delati na takem delavnem mestu, kjer se 
pogosto dogaja kaj novega in zanimivega. 

tveganje (Risk) netveganje B05 Delo z nečim lahkim in preprostim. 
delovni pogoji (Working Conditions) B23 Imeti veliko časa za svoje konjičke, aktivnosti 

in interese. 
ustvarjalnost (Creativity) B10 Izdelovanje, oblikovanje ali izumljanje. 

B11 Predstavljanje novih idej. 
socialna vključenost (Social 
Interaction) 

B26 Delati kot del skupine z mnogimi ljudmi okli 
sebe. 
B14 Delovati neodvisno od drugih ljudi. 

fizična aktivnost (Physical Activity) B18 Delati nekaj, kar vključuje veliko potovanj. 
B06 Gradnja in popravilo predmetov z lastnimi 
rokami. 

oblastnost (Authorty) B21 Nadzorovati ostale ljudi. 
B24 Postati »šef« v svoji službi. 

prestiž (Prestige) B22 Postati slaven. 
B24 Postati »šef« v svoji službi. 

socialni odnosi (Social Relations) B01 Raje delam z ljudmi kot s stvarmi. 
B17 Imeti veliko čas za svojo družino. 
B12 Imeti veliko časa za svoje prijatelje. 

fizično dokazovanje (Physical Prowess) B07 Delo s stroji ali orodji. 
B03 Delo z živalmi. 
B04 Delo na področju zaščite okolja. 

uspešnost (Achievement)  
ekonomska varnost (Economic Scurity)  
kulturna identiteta (Cultural Identity)  

Vir: Super in Nevill 1986,8/ vprašalnik ROSE. 
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Vse ostale vrednote so zastopane z vsaj eno (možnost uporabe, napredovanje, 
estetika, nesebičnost, samostojnost, ekonomsko nagrajevanje, življenjski slog, pestrost, 
tveganje, delovni pogoji), dvema (ustvarjalnost, socialna vključenost, fizična aktivnost, 
oblastnost, prestiž) ali tremi izjavami (socialni odnosi, fizično dokazovanje). Izjavo 
»Postati šef v svoji službi« lahko razumemo kot izraz oblastnosti ali želje po prestižu, 
zato sem jo umestila v obe kategoriji vrednot. Vrednota tveganje je zastopana v 
vprašalniku s svojo negacijo ne-tveganje. Najmanjše pokrivanje vrednot s trditvijo iz 
vprašalnika zasledimo pri kategoriji delovni pogoji, kjer izjava odraža le en vidik 
pogojev dela. 

Ugotavljam zelo dobro ujemanje vprašalnika ROSE z vrednotami, ki jih navaja 
Super. Zato bom vprašalnik uporabila kot orodje za analizo vrednostnega prostora pri 
študentih, vključenih v raziskavo. Le-to mi bo nudilo primerljivost z izsledki raziskave 
v Sloveniji. Za razumevanje uporabljenega orodja v nadaljevanju predstavljam 
metodologijo ROSE in izsledke. 

6.2 Mednarodna raziskava ROSE 

Nosilec raziskave ROSE je skupina znanstvenikov Univerze Oslo na čelu s Camillo 
Schreiner, ki je leta 2005 rezultate raziskave ROSE na Norveškem predstavila v 
doktorski disertaciji z naslovom Exploring a ROSE-garden: Norwegian youth's 
orientations towards science – seen as signs of late modern identities. V glavnem pa 
projekt ROSE temelji na raziskovanju razlik in podobnosti v mišljenju otrok, ki izvirajo 
iz zelo različnih predelov sveta. Raziskava skuša raziskati njihove vrednote, interesna 
področja, želje, pričakovanja in izkušnje, ki pomembno vplivajo na poučevanje in 
učenje naravoslovja v šolah (Dobrila 2007). V prvi fazi raziskave, ki je bila izvedena 
marca 2005 v 25 državah Evrope, Azije, Afrike in Južne Amerike, je sodelovalo preko 
26 000 učencev. Slovenija se je projektu pridružila nekoliko kasneje skupaj še z 
nekaterimi državami, tako da se je skupno število sodelujočih držav povzpelo na 39 
(ROSE 2005).  

Primerjava rezultatov raziskav posameznih držav je izpostavila zanimivo 
ugotovitev, da je interes za področje naravoslovnih znanosti in tehnike med mladimi 
povezan z gospodarsko razvitostjo države; manj ko je država gospodarsko razvita, večji 
je interes za to področje. V državah, kot so npr. Uganda, Lesoto in Zimbabve, otroci še 
vedno izkazujejo interes za naravoslovje in tehniko, medtem ko so v večini evropskih 
držav do teh področij bolj skeptični. Schreinerjeva (2005, 13) v svoji mednacionalni 
analizi ugotavlja, da se z razvitostjo družbe povečuje tudi spolna diferenciacija v 
interesih mladih, saj v raziskavi ni bilo primera z obratnim vzorcem; da bi z večanjem 
razvitosti družbe interesi deklet in fantov postali bolj podobni.34 Ko interes razumemo 

                                                 
34 Schreinerjeva navaja nekaj skupnih značilnosti:  
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kot znamenje moderne identitete mladih, lahko tak rezultat razumemo sledeče: Bolj ko 
je družba razvita, bolj želijo dekleta poudariti svojo ženskost in fantje svojo moškost. Z 
razvitostjo družbe se povečuje spolna diferenciacija vrednostnega prostora, zato je 
Schreinerjeva norveške dijake na podlagi njihovega vrednostnega prostora razdelila v 
pet kategorij, glede na njihov pristop k študijski izbiri: neselektiven entuziast, 
neselektiven nasprotovalec, neselektiven neodločnež, selektivno dekle in selektiven 
deček (prav tam, 11). Raziskava je pokazala, kateri so najpomembnejši dejavniki, ki 
vplivajo na to, kako se mladi odločajo za nadaljnji študij in kasnejšo poklicno kariero. 
Ena od ugotovitev raziskave je, da je za mlade pri odločitvi zelo pomembna možnost 
nadaljnjega osebnega razvoja, kjer bodo lahko razvijali svoje sposobnosti in talente 
(Schreiner 2005, 206).  

Ker je področje zanimivo tudi za našo državo, saj tudi mi opažamo upad zanimanja 
za naravoslovje, se je raziskavi ROSE pridružila tudi Slovenija. 

6.3 Raziskava ROSE v Sloveniji 

Slovenija se je projektu ROSE priključila konec leta 2005 z namenom, da aktivno 
sodeluje v tej primerjalni mednarodni raziskavi, ki proučuje prioritete današnje mladine 
in skuša na osnovi dobljenih podatkov razložiti, zakaj se danes mladi v Sloveniji raje 
odločajo za študij družboslovja kot naravoslovja ali tehnike. Priprave na raziskavo so 
potekale v letu 2005, sama raziskava pa je bila izvedena v času od 20. 2. do 15. 3. 2006 
(Dolinšek idr. 2006).   

Nosilka projekta za Slovenijo je Fakulteta za management, Univerza na 
Primorskem. K projektu je pristopila na povabilo Univerze v Oslu z Norveške, ki 
koordinira in vodi potek celotnega projekta po vsem svetu. V okviru fakultete se je 
formirala projektna skupina, ki jo je sestavljalo 5 profesorjev in 12 podiplomskih 
študentov. Vsi člani smo imeli izkušnje s področja izobraževanja. Za nemoteno 
koordinacijo predpriprave anketiranja po celi Sloveniji si je skupina pomagala z on-line 
povezavo, preko katere je koordinirala delo. Delo je potekalo po načelu »blending 
learning«, kar pomeni kombinacijo dela v e-učilnici ter občasna srečanja v živo (ROSE 
Slovenija 2006).  

                                                                                                                                               
- bolj ko je država moderna, večje je zanimanje deklet in fantov za misterij, enigme in 

vesolje in manj za zaščito okolja, življenje in delo znanstvenikov, rastlinstvo in 
živinorejo, 

- dekleta v modernih družbah se bolj zanimajo za preučevanje človeškega telesa, za 
zdravje ljudi in živali in manj za tehnologijo, 

- dečki v modernih družbah se bolj zanimajo za eksplozive in manj za analiziranje 
človeškega telesa, 

- zanimanje dečkov za tehnologijo ni povezano z razvojno stopnjo države, veliko 
zanimanje za moderno tehnologijo je enakomerno porazdeljeno po vseh državah, ne 
glede na stopnjo razvitosti (Schreiner 2005, 13). 
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6.4 Metodologija ROSE 

Skupina znanstvenikov z univerze v Oslu se je odločila za kvantitativno orientirano 
raziskavo z možnostjo uporabe različnih statističnih metod. Za izpeljavo enotne študije 
po vsem svetu je nastalo raziskovalno orodje, imenovano ROSE vprašalnik, hkrati z 
njim so bila sodelujočim na voljo tudi navodila in smernice za pravilno zbiranje 
podatkov. Vprašalnik so nato sodelujoče države prevedle v svoje jezike, vprašanja pa so 
ostala v osnovi enaka, na osnovi metodologije ROSE (Schreiner in Sjoberg 2004, 33-
40). Večina vprašanj je zaprtega tipa s 4-stopenjsko Likartovo lestvico, nekaj je tudi 
vprašanj odprtega tipa. Vprašalnik je razdeljen na sedem poglavij. Za moje nadaljnje 
raziskovalno delo je zanimiv sklop B, ki ugotavlja vrednote, ki jih želi anketiranec 
realizirati v poklicu (glej podpoglavje 6.1). 

6.4.1 Določitev vzorca in izvedba ankete 

Za določitev vzorca smo izhajali iz načela, da je raziskava veljavna, če je 
opravljena na dovolj velikem vzorcu. Po metodologiji projekta ROSE je dovolj velik 
vzorec, če je v raziskavo vključenih vsaj 1000 učencev. V vzorec je bilo treba vključiti 
vsaj 60 šol ali 13,4 % vseh šol, to pomeni, da bi bilo v raziskavo vključenih 1236 
učencev oziroma 5,9 % celotne populacije učencev te starosti. Za izvedbo anketiranja so 
bile šole izbrane po načelu naključnega vzorčenja (Dobrila 2007). Ciljna populacija so 
bili otroci zaključnega razreda osnovne šole, predvidena starost otrok je bila 14 let, torej 
so bili večinoma rojeni leta 1991.  

Fakulteta za management Koper je z uradnim dopisom februarja 2006 obvestila 
izbrane šole in jih povabila k sodelovanju. Vsak član projektne skupine je bil zadolžen 
za izvedbo anketiranja na nekaj šolah. Tako smo od izbranih šestdesetih vzorčnih šol 
pridobili soglasje za sodelovanje v anketi v oseminpetdesetih šolah, dve šoli pa v 
raziskavi nista želeli sodelovati. Na vsaki šoli je bil za izvedbo ankete določen en 
oddelek 9. razreda.  

6.4.2 Pregled vzorca in veljavnost vprašalnikov 

Po opravljenem anketiranju smo ugotovili, da je bilo v vzorec zajetih 1187 učencev, 
kar je 96,3 % od predvidenega vzorca. V raziskavi je sodelovalo 537 dečkov in 547 
deklic. Starost se je gibala od 13 do 16 let, 89 učencev ali 7,49 % vzorca v času izvedbe 
ni bilo v šoli. Iz analize smo izločili 14 anketnih listov (1,17 % vzorca), anketni 
vprašalniki so bili večinoma neveljavni zato, ker niso bili ustrezno izpolnjeni ali pa so 
učenci pustili prazne kar cele strani. Tako je bilo v nadaljnjo obdelavo vključenih 1084 
vprašalnikov, oziroma 87,7 % vprašalnikov iz celotnega vzorca, ki so bili veljavni v 
skladu z metodologijo projekta ROSE (Dobrila 2007). 
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6.5 Predstavitev rezultatov sklopa B 

Za moje nadaljne preučevanje je najbolj zanimiv sklop vprašanj B: Moj bodoči 
poklic, ki vsebuje vprašanja s splošnimi interesi učencev za posamezne poklice. Le ti 
odražajo vrednote anketiranca na poklicnem področju in se pokrivajo s paleto vrednot, 
ki jih Super opredeli kot poklicne vrednote.35  

Rezultati so prikazani v grafu (slika 6.1), kjer so povprečni odgovori na vprašanja 
iz sklopa »Moj bodoči poklic« prikazani ločeno za deklice in fante. Rezultate, ki jih 
prikazuje tabela 6.3 smo razvrstili tako, da so višje povprečne vrednosti za posamezno 
vprašanje na vrhu, nižje pa na dnu grafa. Na prvem mestu prikazujejo povprečne 
vrednosti za deklice. 

Na podlagi povprečnih vrednosti s področja »Moj bodoči poklic« ugotavljamo, da 
bi učenci, predvsem deklice, v svojem poklicu radi delali nekaj, kar je za posameznika 
pomembno in smiselno (B15 – povp. dek. = 3,71, povp. fant. = 3,40). Trditev B15 
(Delati nekaj, kar je zame pomembno in smiselno) se je uvrstila na vrh grafa povprečnih 
vrednosti v primerjavi za deklice. Takoj na drugem mestu je trditev B9 (Uporaba svojih 
talentov in sposobnosti – povp. dek. = 3,55, povp. fant. = 3,18). Ob primerjavi 
povprečnih vrednosti za fante ugotavljamo, da bi fantje najraje delali v poklicih, kjer bi 
lahko pomagali drugim ljudem, kar potrjuje trditev B2 (Pomoč drugim ljudem – povp. 
fant. = 3,54). Drugo mesto po pomembnosti pri odločanju za poklic zaseda pri fantih 
trditev B17 (Imeti veliko časa za svojo družino – povp. fant. = 3,50). Fantje in deklice 
bi radi v svoji službi tudi veliko zaslužili, kar potrjujejo povprečne vrednosti pri trditvi 
B20 (Zaslužiti veliko denarja – povp. dek. = 3,33, povp. fant. = 3,33), ki so za obe 
skupini enake.  

Zanimiva je ugotovitev, da so trditve: B24 (Postati šef v svoji službi), B22 (Postati 
slaven), B4 (Delo na področju zaščite okolja), B6 (Gradnja in popravilo predmetov z 
lastnimi rokami) ter B7 (Delo s stroji ali z orodji) na dnu vrednostne lestvice, gledano z 
osnove povprečnih vrednosti (slika 6.1).  

Pri vprašanju o delu s stroji in z orodji je pričakovano opazna največja razlika med 
spoloma v prid fantov (povp. fant. = 2,64, povp. dek. = 1,40). Na podlagi podanih 
podatkov lahko tudi ugotavljamo, da deklice ne želijo delati v poklicih, v katerih bi 
lahko uporabljale fizično moč in da je pri fantih želja po takšnih poklicih večja 
(Skurjeni 2008, 92). 

                                                 
35 Primerjava trditev, zajetih v sklopu B, in poklicnih vrednot, ki jih izpostavi Super, je 

prikazana v uvodnem podpoglavju 6.1. 
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Slika 6.1 Moj bodoči poklic 

(Povp. = 2,66, povp. fant. = 2,64, povp. dek. = 2,66) 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

B07 Delo s stroji ali z orodji

B06 Gradnja in popravilo predmetov z lastnimi
rokami

B05 Delo z nečim lahkim in preprostim

B04 Delo na področju zaščite okolja 

B22 Postati slaven 

B21 Nadzorovati ostale ljudi

B24 Postati »šef« v svoji službi

B03 Delo z živalmi

B08 Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti

B10 Izdelovanje, oblikovanje ali izumljanje 

B18 Delati nekaj, kar vključuje veliko potovanj

B11 Predstavljanje novih idej

B26 Delati kot del skupine z mnogimi ljudmi okoli
sebe

B23 Imeti veliko časa za svoje konjičke, aktivnosti
in interese 

B01 Raje delam z ljudmi kot s stvarmi

B14 Delovati neodvisno od drugih ljudi

B12 Imeti veliko časa za svoje prijatelje 

B02 Pomoč drugim ljudem

B20 Zaslužiti veliko denarja            

B17 Imeti veliko časa za svojo družino

B25 Razvijati in izboljševati svoja znanja in
sposobnosti

B19 Delati na takšnem delovnem mestu, kjer se
pogosto dogaja kaj novega in zanimivega

B13 Sprejemati svoje odločitve

B16 Delati nekaj, kar je v skladu z mojim
prepričanjem 

B09 Uporaba svojih talentov in sposobnosti 

B15 Delati nekaj, kar je zame pomembno in
smiselno

Nepomembno                      Pomembno

deklice
fantje

 
Vir: Skurjeni 2008, 93. 
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Tabela 6.2 Moj bodoči poklic: povprečne vrednosti odgovorov 

 Št. Min. Maks. Povp. Std. odklon 
B1 1075 1 4 2,85 1,051
B2 1078 1 4 3,05 ,990
B3 1078 1 4 2,50 1,112
B4 1078 1 4 2,28 1,044
B5 1072 1 4 2,34 1,029
B6 1075 1 4 2,08 1,129
B7 1079 1 4 2,03 1,163
B8 1080 1 4 2,39 1,162
B9 1081 1 4 3,37 ,856
B10 1083 1 4 2,82 1,110
B11 1080 1 4 2,95 1,034
B12 1076 1 4 3,30 ,867
B13 1075 1 4 3,31 ,838
B14 1071 1 4 3,06 ,955
B15 1078 1 4 3,55 ,723
B16 1072 1 4 3,34 ,836
B17 1077 1 4 3,46 ,751
B18 1069 1 4 2,84 1,027
B19 1077 1 4 3,38 ,844
B20 1078 1 4 3,44 ,755
B21 1081 1 4 2,60 ,999
B22 1076 1 4 2,43 1,103
B23 1080 1 4 3,12 ,901
B24 1076 1 4 2,73 1,042
B25 1076 1 4 3,40 ,790
B26 1081 1 4 2,99 ,930

Vir: Skurjeni 2008. 

Tabela 6.3 Povprečne vrednosti odgovorov posebej za dekleta in fante 

 Deklice ali 
fantje Število Povprečje Std. odklon Std. napaka 

povprečja 
B1 deklice 533 3,20 0,929 0,040
 fantje 542 2,51 1,054 0,045
B2 deklice 535 3,32 0,864 0,037
 fantje 543 3,54 1,032 0,044
B3 deklice 537 2,64 1,125 0,049
 fantje 541 2,37 1,084 0,047
B4 deklice 534 2,32 1,025 0,044
 fantje 544 2,24 1,061 0,045
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B5 deklice 530 2,29 0,999 0,043
 fantje 542 2,39 1,056 0,045
B6 deklice 532 1,64 0,936 0,041
 fantje 543 2,51 1,136 0,049
B7 deklice 535 1,41 0,749 0,032
 fantje 544 2,64 1,174 0,050
B8 deklice 535 2,67 1,151 0,050
 fantje 545 2,11 1,105 0,047
B9 deklice 537 3,55 0,732 0,032
 fantje 544 3,18 0,928 0,040
B10 deklice 536 2,73 1,097 0,047
 fantje 547 2,91 1,115 0,048
B11 deklice 536 2,99 1,030 0,045
 fantje 544 2,92 1,037 0,044
B12 deklice 533 3,31 0,874 0,038
 fantje 543 3,29 0,862 0,037
B13 deklice 532 3,50 0,709 0,031
 fantje 543 3,12 0,910 0,039
B14 deklice 531 3,22 0,877 0,038
 fantje 540 2,91 1,003 0,043
B15 deklice 534 3,71 0,571 0,025
 fantje 544 3,40 0,817 0,035
B16 deklice 531 3,55 0,716 0,031
 fantje 541 3,14 0,895 0,038
B17 deklice 534 3,42 0,753 0,033
 fantje 543 3,50 0,749 0,032
B18 deklice 529 2,94 1,001 0,044
 fantje 540 2,74 1,044 0,045
B19 deklice 535 3,47 0,763 0,033
 fantje 542 3,30 0,911 0,039
B20 deklice 533 3,33 0,776 0,034
 fantje 545 3,33 0,719 0,031
B21 deklice 535 2,47 1,001 0,043
 fantje 546 2,73 0,981 0,042
B22 deklice 533 2,32 1,078 0,047
 fantje 543 2,54 1,118 0,048
B23 deklice 535 3,12 0,890 0,038
 fantje 545 3,12 0,912 0,039
B24 deklice 535 2,53 1,061 0,046
 fantje 541 2,93 0,985 0,042
B25 deklice 536 3,42 0,770 0,033
 fantje 540 3,37 0,810 0,035

55 



Raziskava ROSE 

B26 deklice 537 3,12 0,878 0,038
 fantje 544 2,88 0,965 0,041

Vir: Skurjeni 2008. 
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7 REZULTATI RAZISKAVE MED ŠTUDENTI 

Raziskava med študenti je kompleksna, tako po obsegu metod kot raziskovalnih 
vprašanj. Ker sem v raziskavi uporabila tako kvantitativen anketni vprašalnik kot 
kvalitativni polstrukturiran intervju, ki zahtevata različen pristop k analizi, bom v 
predstavitvi rezultatov, zaradi različnosti opravljenih analiz, le-ti predstavila ločeno. Ker 
so bile primerjalne analize anketnega vprašalnika osnova za pripravo intervjujev, so 
predstavljene v prvem podpoglavju. V primerjalnih analizah sem se osredotočila 
predvsem na iskanje nelogičnih odgovorov, nasprotujočih izjav, nelogično rangiranje 
dejavnikov in specifično rangiranje vrednot, kar je nudilo osnovo za pripravo vprašanj 
za intervjuje. V drugem podpoglavju sledijo utemeljitvene analize intervjujev, kjer so 
izjave intervjuvancev zaradi avtentičnosti navedene dobesedno brez lektoriranja. 
Analizi sta členjeni glede na členitev raziskovalnih vprašanj. V zaključkih strnem 
ugotovitve obeh pristopov glede na zastavljena raziskovalna vprašanja in na koncu 
podam priporočila za prakso. 

7.1 Analiza anketnega vprašalnika 

7.1.1 Oblikovanje poklicnih želja 

Iz uvodnih vprašanj v vprašalniku o poklicnih željah v različnih obdobjih šolanja 
sem želela ugotoviti, kako se je oblikoval interes za smer študija v relaciji med 
naravoslovno-tehničnim področjem in družboslovjem. Ali je posameznik konstantno 
želel pridobiti poklic iz smeri, ki jo sedaj študira, ali pa je v procesu izbire prišlo do 
spremembe interesa iz ene smeri na drugo. V tabeli 7.1 so zbrane ugotovitve o 
konstantnosti oz. spremembi interesa za smer študija posebej za študente naravoslovno-
tehničnega področja in posebej za študente družboslovnih smeri.  

Tabela 7.1 Oblikovanje poklicnih želja 

NARAVOSLOV.- 
TEHNIČNA 1ŽN* 2ŽN* 3ŽN* 1MN* 2MN* 3MN* ŠT. 

spreminjanje poklicnih želja DA DA DA DA  4
konstantna odločitev  DA  DA 2
   

DRUŽBOSLOVNA 4ŽD* 5ŽD* 6ŽD* 4MD* 5MD* 6MD* ŠT. 
spreminjanje poklicnih želja  DA 1
konstantna odločitev DA DA DA DA DA  5

*Oznaka anketirancev: 1–6 zaporedna številka anketiranca; Ž ali M – spol, D ali N – smer 
študija: D – družboslovje, N – naravoslovje in tehnologija. 

Iz tabele je razvidno, da je znotraj fokusne skupine opazna večja konstantnost 
interesa za smer študija pri študentih družboslovja. Kaj je vzrok nestabilnosti interesu 

57 



Rezultati raziskave 

pri študentih naravoslovno-tehničnih smeri, bom poizkušala ugotoviti v poglobljenih 
intervjujih. 

7.1.2 Dejavniki izbire študijske smeri 

Pri sestavi vprašanj o dejavnikih študijske izbire sem se naslonila na Superjevo 
razdelitev dejavnikov na notranje in zunanje (glej poglavje 3.4) in na podlagi njegovih 
opredelitev izpostavila sedem notranjih in sedem zunanjih dejavnikov študijske izbire. 
Anketiranci so vsak dejavnik ovrednotili s štiristopenjsko Likartovo lestvico. 
Primerjavo povprečnih vrednosti pri posameznem dejavniku sem opravila med 
skupinama študentov družboslovja in skupino študentov naravoslovja in tehnologije.  

V tabeli 7.2 je prikaz rangiranja dejavnikov v skupini študentov naravoslovja in 
tehnologije, v tabeli 7.3 pa je prikaz rangiranja v skupini študentov družboslovja. 

Tabela 7.2 Vrednosti odgovorov o dejavnikih študijske izbire pri študentih 
naravoslovja in tehnologije  

Notranji dejavniki izbire 1ŽN* 2ŽN* 3ŽN* 1MN* 2MN* 3MN* Ocena 
Osebna inteligenca 1 1 2 1 3 2 1,7 
Osebne sposobnosti 1 2 2 2 3 1 1,8 
Osebne zmožnosti 1 2 2 3 3 1 2,0 
Osebna nadarjenost 1 2 3 2 3 2 2,2 
Osebne potrebe 1 2 1 3 1 3 1,8 
Osebni interesi 1 1 1 1 4 3 1,8 
Osebne vrednote 1 1 1 3 1 2 1,5 
Povprečje 1,4  2,2 1,8 
 
Zunanji dejavniki izbire  
Vpliv šole 4 4 4 3 1 1 2,8 
Vpliv družine 4 4 4 2 1 3 3,0 
Vpliv vrstnikov 4 4 4 3 1 2 3,0 
Medijski vpliv 4 4 4 4 1 4 3,5 
Potrebe trga delovne sile 2 3 4 4 3 2 3,0 
Stanje v gospodarstvu 2 3 4 4 3 3 3,2 
Stanje v družbi 2 4 4 3 2 3 3,0 
Povprečje 3,6  2,5 3,1 

*Oznaka anketirancev: 1-6 zaporedna številka anketiranca; Ž ali M – spol, D ali N – smer 
študija: D – družboslovje, N – naravoslovje in tehnologija. Rangiranje: 1 – največji pomen, 
4 – najmanjši pomen. 
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Tabela 7.3 Vrednosti odgovorov o dejavnikih študijske izbire pri študentih 
družboslovja  

Notranji dejavniki izbire 4ŽD* 5ŽD* 6ŽD* 4MD* 5MD* 6MD* Ocena 
Osebna inteligenca 3 3 1 3 2 3 2,5
Osebne sposobnosti 3 2 3 2 2 3 2,5
Osebne zmožnosti 2 2 3 1 3 3 2,3
Osebna nadarjenost 2 3 3 4 3 1 2,7
Osebne potrebe 2 2 3 1 3 2 2,2
Osebni interesi 1 1 1 2 1 3 1,5
Osebne vrednote 1 2 2 2 2 3 2,0
Povprečje 2,1 2,3 2,2
 
Zunanji dejavniki izbire 
Vpliv šole 3 4 2 3 4 2 3,0
Vpliv družine 2 3 2 4 2 3 2,7
Vpliv vrstnikov 4 4 3 2 4 3 3,3
Medijski vpliv 4 4 4 4 4 2 3,7
Potrebe trga delovne sile 2 4 1 4 3 3 2,8
Stanje v gospodarstvu 3 4 1 4 4 2 3,0
Stanje v družbi 3 2 1 3 4 3 2,7
Povprečje 2,9 3,2 3,0

*Oznaka anketirancev: 1–6 zaporedna številka anketiranca; Ž ali M – spol, D ali N – smer 
študija: D – družboslovje, N – naravoslovje in tehnologija. Rangiranje: 1 – največji pomen, 
4 – najmanjši pomen. 

Na podlagi vzorčnih podatkov v fokusni skupini lahko pri stopnji tveganja ά =0,015 
sprejmem postavljeno domnevo, da študentje naravoslovja in tehnologije veliko večji 
pomen pripisujejo notranjim dejavnikom študijske izbire. T-preizkus je predstavljen v 
sliki 7.1. 

Slika 7.1 T-preizkus 

One-Sample Test 
Test Value = 2 

95 % Confidence 
Interval of the Difference

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 
Not-dej nar -2,460 12 0,030 -0,14844 -0,2802 -0,0167
 
Izrazito je to poudarjeno pri študentkah naravoslovja in tehnologije, pri študentih pa 

je ta razlika v korist notranjih dejavnikov manj izražena. Povprečno študentje 
družboslovja v fokusni skupini veliko manjši pomen dajejo notranjim dejavnikom kot 
študentje naravoslovja in tehnologije. Obe skupini pa zunanjim dejavnikom pripisujeta 
približno enak pomen. 
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Ugotovitvi, da so študentje družboslovja bolj konstantni v študijski izbiri kot 
študentje naravoslovja in tehnologije v procesu izbiranja, in ugotovitev, da študentje 
družboslovja manjši pomen dajejo notranjim dejavnikom, kot študentje naravoslovja in 
tehnologije, mi porajata razmislek, da konstantnost v izbiri pri študentih družboslovja ni 
pogojena z bolj izoblikovanimi notranjimi dejavniki, temveč morajo vzroki za stalen 
interes v smeri družboslovja tičati drugje. Odgovor na to vprašanje bom poskušala 
pridobiti z osebnimi intervjuji. 

V sliki 7.2 je predstavljeno, kako so študenti fokusne skupine povprečno rangirali 
posamezne dejavnike. Iz zaporedja je lepo razvidno, da največji pomen v povprečju 
pripisujejo vsem notranjim dejavnikom in da šele za njimi sledijo zunanji dejavniki. 
Največji pomen v povprečju pripisujejo osebnim interesom in vrednotam, najmanjši 
vpliv pa vplivu vrstnikov in medijskemu vplivu.  

Povprečne vrednosti rangiranja dejavnikov nam ponujajo zgolj sliko znotraj 
fokusne skupine, vendar je v skupinah opaziti veliko varianco v odgovorih pri 
posameznih dejavnikih. Vzroke za odstopanja pri posameznem dejavniku bom preučila 
v osebnih intervjujih s študenti.  

Slika 7.2 Rangiranje dejavnikov na podlagi povprečnih vrednosti v fokusni 
skupini  

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

DEJAVNIKI

MEDIJSKI VPLIV
VPLIV VRSTNIKOV
STANJE V GOSPODARSTVUE
POTREBE TRGA DELOVNE SILE
VPLIV ŠOLE
STANJE V DRUŽBI
VPLIV DRUŽINE
OSEBNA NADARJENOST
OSEBNE ZMOŽNOSTI
OSEBNE SPOSOBNOSTI
OSEBNA INTILIGENCA
OSEBNE POTREBE
OSEBNE VREDNOTE
OSEBNI INTERESI  

 

7.1.3 Primerjalna analiza vrednot 

Odgovori na vprašanja so predstavljeni s pomočjo štiristopenjske Likartove 
lestvice, v skladu z metodologijo raziskave ROSE (poglavje 6). Primerjavo med 
povprečnimi odgovori v populaciji devetošolcev in odgovori v fokusni skupini 
študentov sem opravila s pomočjo primerjave povprečij odgovorov v populaciji, ki so 
rezultat raziskave ROSE v Sloveniji, in v fokusni skupini in primerjavo standardnega 
odklona v populaciji, pridobljenega iz raziskave ROSE v Sloveniji, in standardnega 
odklona v fokusni skupini od povprečja populacije. Glede na to, da me zanima 
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odstopanje od populacije, sta statistična pokazatelja drugačnega vrednostnega prostora 
anketirancev fokusne skupine dva: razlika med povprečjem populacije in povprečjem 
fokusne skupine anketirancev in višji standardni odklon od povprečja v populacij. 
Primerjave odstopanj standardnega odklona pri posameznih odgovorih mi predstavlja 
pokazatelj drugačnega vrednostnega prostora pri posameznikih v skupini anketirancev. 
Primerjava med povprečji odgovorov pa v premeru odstopanja za več kot 1,00 pokaže 
na odstopanja v vrednostnem prostoru v fokusni skupini. Skupine anketirancev sem 
oblikovala na podlagi kriterijev: spol in študijska smer, ki služijo kot kriterij za analizo. 
Najprej je prikazana primerjava vrednostnega prostora populacije devetošolcev, zajetih 
v raziskavi ROSE in vrednostnega prostora fokusne skupine študentov. 

Primerjalna analiza vrednote devetošolcev/ vrednote fokusne skupine 

V tabeli 7.4 so prikazane vrednosti iz Likartove štiristopenjske lestvice za vsakega 
anketiranca. Zanimivi sta ugotovitvi, ki ju lahko postavimo na podlagi te tabele: 

− najmanj si povprečno študentje v fokusni skupini želijo »delo z živalmi«, 
− najbolj si povprečno študentje fokusne skupine želijo »delati nekaj, kar je zame 

pomembno in smiselno«. 

Tabela 7.5 nam nudi primerjavo med populacijo devetošolcev in fokusno skupino. 
V tabeli 7.5 so prikazani izračuni povprečnih vrednosti pri posameznih odgovorih v 
populaciji devetošolcev, standardni odklon za posamezne odgovore v populaciji, 
povprečje v fokusni skupini študentov, standardni odklon od povprečja populacije v 
fokusni skupini dvanajstih anketirancev in razlike povprečij in standardnih odklonov po 
posamezni vprašanjih.  
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Tabela 7.4 Vrednosti odgovorov po posameznih vprašanjih v fokusni skupini 
študentov 

 1ŽN* 2ŽN* 3ŽN 1MN* 2MN* 3MN* 4ŽD* 5ŽD* 6ŽD* 4MD* 5MD* 6MD* Povprečje

B1 3 4 3 3 2 2 4 3 3 4 1 3 2,92
B2 2 4 4 3 1 3 4 3 3 2 3 4 3,00
B3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1,17
B4 2 1 3 3 2 3 1 2 2 1 1 3 2,00
B5 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1,42
B6 1 3 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1,67
B7 1 4 1 2 1 4 1 2 2 3 1 1 1,92
B8 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 1,92
B9 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3,33
B10 1 3 2 4 4 3 1 1 3 2 2 1 2,25
B11 2 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3,25
B12 2 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3,08
B13 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3,83
B14 3 3 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 3,33
B15 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3,92
B16 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3,67
B17 3 3 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 3,42
B18 2 1 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 2,50
B19 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3,75
B20 3 2 2 2 4 4 1 3 3 3 2 3 2,67
B21 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2,17
B22 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1,33
B23 2 2 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 2,83
B24 4 3 1 1 1 2 3 2 4 3 2 2 2,33
B25 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3,67
B26 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2,83

*Oznaka anketirancev: 1–6 zaporedna številka anketiranca, Ž ali M – spol, D ali N – smer 
študija: D – družboslovje, N – naravoslovje in tehnologija. 
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Tabela 7.5 Primerjalna analiza vrednosti in standardnega odklona po posameznih 
vprašanjih v populaciji devetošolcev in v fokusni skupini študentov 

 Povprečje 
populacije

Std. odklon v 
populaciji 

Povprečje v 
fokusni 
skupini 

Std. odklon od 
povprečja 
populacije 

Razlika 
odklonov 

Razlika 
povprečij 

B1 2,85 1,051 2,92 0,865 -0,186 0,067
B2 3,05 0,990 3,00 0,914 -0,076 -0,050
B3 2,50 1,112 1,17 1,384 0,272 -1,333
B4 2,28 1,044 2,00 0,863 -0,181 -0,280
B5 2,34 1,029 1,42 1,047 0,018 -0,923
B6 2,08 1,129 1,67 0,852 -0,277 -0,413
B7 2,03 1,163 1,92 1,121 -0,042 -0,113
B8 2,39 1,162 1,92 0,895 -0,267 -0,473
B9 3,37 0,856 3,33 0,625 -0,231 -0,037
B10 2,82 1,110 2,25 1,230 0,120 -0,570
B11 2,95 1,034 3,25 1,054 0,020 0,300
B12 3,30 0,867 3,08 0,889 0,022 -0,217
B13 3,31 0,838 3,83 0,642 -0,196 0,523
B14 3,06 0,955 3,33 0,794 -0,161 0,273
B15 3,55 0,723 3,92 0,459 -0,264 0,367
B16 3,34 0,836 3,67 0,910 0,074 0,327
B17 3,46 0,751 3,42 0,863 0,112 -0,043
B18 2,84 1,027 2,50 0,930 -0,097 -0,340
B19 3,38 0,844 3,75 0,570 -0,274 0,370
B20 3,44 0,755 2,67 1,149 0,394 -0,773
B21 2,60 0,999 2,17 0,812 -0,187 -0,433
B22 2,43 1,103 1,33 1,262 0,159 -1,097
B23 3,12 0,901 2,83 0,745 -0,156 -0,287
B24 2,73 1,042 2,33 1,101 0,059 -0,397
B25 3,40 0,790 3,67 0,542 -0,248 0,267
B26 2,99 0,930 2,83 0,705 -0,225 -0,157

 
Za boljšo predstavo je v tabeli 7.6 prikazana razporeditev odgovorov glede na 

razliko povprečja populacije od povprečja v fokusni skupini, pri čemer so odgovori 
razvrščeni od večje razlike proti manjši. Iz primerjave je razvidno, da ne moremo 
govoriti o bistveno drugačnem vrednostnem prostoru v fokusni skupini študentov glede 
na splošno populacijo devetošolcev, saj je absolutna razlika večja od 1,00 opazna le pri 
dveh odgovorih.  

Večje razlike vrednostnega prostora študentov opazimo v naslednjoih izjavah: 

− vsi študentje v fokusni skupini si manj želijo »delati z živalmi« kot povprečno 
devetošolci, 
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− z izjemo enega študenta si vsi študentje v fokusni skupini manj želijo »postati 
slaven« kot povprečno devetošolci, 

− vsi študentje v fokusni skupini si manj želijo »delo z nečim lahkim in 
preprostim« kot povprečno devetošolci,  

− večina študentov v fokusni skupini si manj želi »zaslužiti veliko denarja«, kot 
je povprečje v populaciji devetošolcev, 

− večina študentov v fokusni skupini si bolj želi »sprejemati svoje odločitve«, kot 
velja za populacijo devetošolcev. 

V teh petih odgovorih se fokusna skupina študentov bistveno razlikuje od 
populacije devetošolcev, kar potrjujeta tako velika razlika v povprečjih in relativno 
velika razlika v standardnih odklonih odgovorov. Ta odmik vrednostnega prostora 
študentov od vrednostnega prostora devetošolcev lahko razumemo kot manjši poudarek 
dionizičnim vrednotam in večji poudarek apolonskim vrednotam v fokusni skupini. Ker 
nas na tako oblikovanje vrednostnega prostora opozarja že Musek (glej poglavje 4.3.2), 
bom ta odmik v vrednostnem prostoru v fokusni skupini v nadaljnjih primerjavah 
zanemarila, saj želim ugotoviti posebnost vrednostnega prostora znotraj posamezne 
skupine. 
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Tabela 7.6 Razlike standardnih odklonov in povprečij pri posameznih vprašanjih 
za študente v fokusni skupini v primerjavi s populacijo devetošolcev 

Razlika 
odklonov 

Razlika 
povprečij Vprašanje  

0,272 -1,333B3 Delo z živalmi. 
0,159 -1,097B22 Postati slaven. 

B5 Delo z nečim lahkim in preprostim. 0,018 -0,923
B20 Zaslužiti veliko denarja. 0,394 -0,773
B10 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje. 0,120 -0,570
B8 Umetniško in ustvarjalno delo. -0,267 -0,473
B21 Nadzorovati ostale ljudi. -0,187 -0,433
B6 Gradnja in popravilo predmetov z lastnim 

rokami. 
-0,277 -0,413

B24 Postati šef v svoji službi. 0,059 -0,397
B18 Delati nekaj, kar vključuje veliko potovanj. -0,097 -0,340
B23 Imeti veliko časa za konjičke, aktivnosti in 

interese. 
-0,156 -0,287

B4 Delo na področju zaščite okolja. -0,181 -0,280
B12 Imeti veliko časa za svoje prijatelje. 0,022 -0,217
B26 Delati kot del skupine z mnogimi ljudmi okoli 

sebe. 
-0,225 -0,157

B7 Delo z stroji in orodji. -0,042 -0,113
B2 Pomoč drugim ljudem. -0,076 -0,050
B17 Imeti veliko čas za svojo družino. 0,112 -0,043
B9 Uporaba svojih talentov in sposobnosti. -0,231 -0,037
B1 Raje delam z ljudmi kot stvarmi. -0,186 0,067
B25 Razvijati in izboljšati svoje znanje in 

sposobnosti. 
-0,248 0,267

B14 Delovati neodvisno od drugih ljudi. -0,161 0,273
B11 Predstavljanje novih idej. 0,020 0,300
B16 Delati nekaj, kar ustreza mojim prepričanjem 

in vrednotam. 
0,074 0,327

B15 Delati nekaj, kar je zame pomembno in 
smiselno. 

-0,264 0,367

B19 Delati na takšnem delovnem mestu, kjer se 
pogosto dogaja nekaj novega in zanimivega. 

-0,274 0,370

B13 Sprejemati svoje odločitve. -0,196 0,523
 

Primerjalna analiza vrednote devetošolcev/ vrednote deklet v fokusni skupini 

V tabeli 7.7 je prikazana primerjava med povprečnimi vrednostmi pri posameznih 
odgovorih za dekleta v populaciji devetošolcev in standardnim odklonom za posamezne 
odgovore v populaciji, z odgovori, ki jih je dala posamezna anketiranka in izračuni 
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standardnega odklona od povprečja populacije v fokusni skupini šestih anketirank. Iz 
tabele 7.7 je razvidna skladnost vrednostnega prostora deklet v fokusni skupini v dveh 
odgovorih: 

− za vsa dekleta v fokusni skupini je pomembno, da »delajo nekaj, kar ustreza 
njihovim prepričanjem in vrednotam«, 

− za vsa dekleta v fokusni skupini je pomembno, da »delajo nekaj, kar je zanje 
pomembno in smiselno«. 

Tabela 7.8 prikazuje razporeditev odgovorov glede na razliko povprečja populacije 
od povprečja v fokusni skupini, pri čemer so odgovori razvrščeni od večje razlike proti 
manjši. Iz primerjave je razvidno, da ne moremo govoriti o bistveno drugačnem 
vrednostnem prostoru v fokusni skupini anketirank glede na splošno populacijo deklet, 
saj je statistično pomembna razlika opazna samo v dveh odgovorih: 

− vsa dekleta v fokusni skupini si manj želijo umetniško in ustvarjalno delo kot 
povprečno dekleta v populaciji, 

− večina deklet v fokusni skupini si manj želi »Izdelovanje, oblikovanje in 
izumljanje«, kot velja za splošno populacijo deklet. 

V teh dveh odgovorih se fokusna skupina deklet bistveno razlikuje od povprečja, 
kar potrjujeta tako velika razlika v povprečjih in velika razlika v standardnih odklonih 
odgovorov. 

Zanimiva sta še dva odgovora, pri katerih opazimo večjo varianco glede na 
povprečje: 

− velik standardni odklon pri odgovoru »Delo s stroji in orodji« nas opozori, da 
ena anketiranka pri tem odgovoru bistveno odstopa od povprečja populacije, 
kar bo postalo posebno vprašanje v osebnem intervjuju s to anketiranko, 

− velik standardni odklon pri odgovoru »Predstavljanje novih idej« nas opozori 
na veliko razliko med študentkami naravoslovja in tehnologije in študentkami 
družboslovja pri tem odgovoru, saj se le študentkam družboslovja zdi ta 
odgovor nadpovprečno pomemben. 
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Tabela 7.7 Primerjalna analiza vrednosti in standardnega odklona po posameznih 
vprašanjih med dekleti v populaciji in dekleti v fokusni skupini 

 Povprečje 
populacije 

Std. 
odklon v 
populaciji 

1ŽN* 2ŽN* 3ŽN* 4ŽD* 5ŽD* 6ŽD*
Povprečje v 

fokusni 
skupini 

Std. odklon 
od povprečja 

populacije 
B1 3,20 0,929 3 4 3 4 3 3 3,333 0,537
B2 3,32 0,864 2 4 4 4 3 3 3,333 0,817
B3 2,64 1,125 1 1 1 1 1 2 1,167 1,665
B4 2,32 1,025 2 1 3 1 2 2 1,833 0,922
B5 2,29 0,999 2 1 1 1 1 1 1,167 1,297
B6 1,64 0,936 1 3 1 1 1 2 1,500 0,851
B7 1,41 0,749 1 4 1 1 2 2 1,833 1,258
B8 2,67 1,151 1 1 2 1 2 2 1,500 1,394
B9 3,55 0,732 3 3 2 3 3 4 3,000 0,873
B10 2,73 1,097 1 3 2 1 1 3 1,833 1,390
B11 2,99 1,030 2 1 2 4 4 4 2,833 1,340
B12 3,31 0,874 2 2 4 4 3 3 3,000 0,957
B13 3,50 0,709 3 4 4 4 4 4 3,833 0,548
B14 3,22 0,877 3 3 4 3 2 4 3,167 0,755
B15 3,71 0,571 4 4 4 4 4 4 4,000 0,318
B16 3,55 0,716 4 4 4 4 4 4 4,000 0,493
B17 3,42 0,753 3 3 4 4 3 4 3,500 0,555
B18 2,94 1,001 2 1 3 3 2 4 2,500 1,154
B19 3,47 0,763 4 3 4 4 4 4 3,833 0,570
B20 3,33 0,776 3 2 2 1 3 3 2,333 1,363
B21 2,47 1,001 3 2 1 3 2 3 2,333 0,830
B22 2,32 1,078 1 1 1 1 1 2 1,167 1,328
B23 3,12 0,890 2 2 3 4 2 3 2,667 0,956
B24 2,53 1,061 4 3 1 3 2 4 2,833 1,215
B25 3,42 0,770 4 3 4 3 3 4 3,500 0,555
B26 3,12 0,878 3 2 3 4 3 3 3,000 0,646

*Oznaka anketirancev: 1–6 zaporedna številka anketiranca, Ž ali M – spol, D ali N – smer 
študija: D – družboslovje, N – naravoslovje in tehnologija. 
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Tabela 7.8 Razlike standardnih odklonov in povprečij pri posameznih vprašanjih 
za dekleta v fokusni skupini 

Vprašanje  Razlika 
odklonov 

Razlika 
povprečij 

B3 Delo z živalmi. 0,540 -1,47
B8 Umetniško in ustvarjalno delo. 0,243 -1,17
B22 Postati slaven. 0,250 -1,15
B5 Delo z nečim lahkim in preprostim. 0,298 -1,12
B20 Zaslužiti veliko denarja. 0,587 -1,00
B10 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje. 0,293 -0,90
B9 Uporaba svojih talentov in sposobnosti. 0,141 -0,55
B4 Delo na področju zaščite okolja. -0,103 -0,49
B23 Imeti veliko časa za konjičke, aktivnosti in 

interese. 
0,066 -0,45

B18 Delati nekaj, kar vključuje veliko potovanj. 0,153 -0,44
B12 Imeti veliko časa za svoje prijatelje. 0,083 -0,31
B11 Predstavljanje novih idej. 0,310 -0,16
B6 Gradnja in popravilo predmetov z lastnim 

rokami. 
-0,085 -0,14

B21 Nadzorovati ostale ljudi. -0,171 -0,14
B26 Delati kot del skupine z mnogimi ljudmi okoli 

sebe. 
-0,232 -0,12

B14 Delovati neodvisno od drugih ljudi. -0,122 -0,05
B2 Pomoč drugim ljudem. -0,047 0,01
B17 Imeti veliko čas za svojo družino. -0,198 0,08
B25 Razvijati in izboljšati svoje znanje in 

sposobnosti. 
-0,215 0,08

B1 Raje delam z ljudmi kot stvarmi. -0,392 0,13
B15 Delati nekaj, kar je zame pomembno in 

smiselno. 
-0,253 0,29

B24 Postati šef v svoji službi. 0,154 0,30
B13 Sprejemati svoje odločitve. -0,161 0,33
B19 Delati na takšnem delovnem mestu, kjer se 

pogosto dogaja nekaj novega in zanimivega. 
-0,193 0,36

B7 Delo s stroji in orodji. 0,509 0,42
B16 Delati nekaj, kar ustreza mojim prepričanjem 

in vrednotam. 
-0,223 0,45

 

Primerjalna analiza vrednote devetošolcev/ vrednote fantov v fokusni skupini 

V tabeli 7.9 je prikazana primerjava med povprečnimi vrednostmi pri posameznih 
odgovorih za populacijo devetošolcev in standardnim odklonom za posamezne 
odgovore v populaciji, z odgovori, ki jih je dal posamezni anketiranec in izračuni 
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standardnega odklona od povprečja populacije v fokusni skupini šestih študentov. Iz 
tabele 7.9 lahko opazimo, da pri nobenem odgovoru ne moremo govoriti o popolni 
skladnosti vrednostnega prostora fantov v fokusni skupini. 

Tabela 7.9 Primerjalna analiza vrednosti in standardnega odklona po posameznih 
vprašanjih pri fantih v populaciji in fantih v fokusni skupini 

 Povprečje 
populacije 

Std. 
odklon v 
populaciji 

1MN* 2MN* 3MN* 3MD* 4MD* 6MD*
Povprečje v 

fokusni 
skupini 

Std. odklon 
od povprečja 

populacije 
B1 2,51 1,054 3 2 2 4 1 3 2,50 1,049
B2 3,54 1,032 3 1 3 2 3 4 2,67 1,408
B3 2,37 1,084 1 1 1 2 1 1 1,17 1,380
B4 2,24 1,061 3 2 3 1 1 3 2,17 0,986
B5 2,39 1,056 2 1 2 2 1 2 1,67 0,946
B6 2,51 1,136 2 2 3 1 1 2 1,83 1,056
B7 2,64 1,174 2 1 4 3 1 1 2,00 1,446
B8 2,11 1,105 3 2 1 2 3 3 2,33 0,852
B9 3,18 0,928 4 4 3 3 4 4 3,67 0,742
B10 2,91 1,115 4 4 3 2 2 1 2,67 1,240
B11 2,92 1,037 4 4 3 4 4 3 3,67 0,967
B12 3,29 0,862 4 4 4 2 2 3 3,17 0,992
B13 3,12 0,910 4 4 4 4 4 3 3,83 0,882
B14 2,91 1,003 3 2 4 4 4 4 3,50 1,057
B15 3,40 0,817 4 4 3 4 4 4 3,83 0,626
B16 3,14 0,895 4 1 4 3 4 4 3,33 1,229
B17 3,50 0,749 4 1 4 4 4 3 3,33 1,225
B18 2,74 1,044 2 4 2 2 2 3 2,50 0,877
B19 3,30 0,911 3 4 4 4 4 3 3,67 0,654
B20 3,33 0,719 2 4 4 3 2 3 3,00 0,965
B21 2,73 0,981 2 1 2 2 2 3 2,00 1,020
B22 2,54 1,118 1 1 1 1 2 3 1,50 1,413
B23 3,12 0,912 3 4 3 3 2 3 3,00 0,646
B24 2,93 0,985 1 1 2 3 2 2 1,83 1,418
B25 3,37 0,810 4 4 4 4 3 4 3,83 0,651
B26 2,88 0,965 3 2 3 4 2 2 2,67 0,849

* Oznaka anketirancev: 1–6 zaporedna številka anketiranca, Ž ali M – spol, D ali N – smer 
študija: D – družboslovje, N – naravoslovje in tehnologija. 

Tabela 7.10 prikazuje razporeditev odgovorov glede na razliko povprečja 
populacije od povprečja fantov v fokusni skupini, pri čemer so odgovori razvrščeni od 
večje razlike proti manjši. Iz primerjave je razvidno, da ne moremo govoriti o bistveno 
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drugačnem vrednostnem prostoru fantov v fokusni skupini glede na splošno populacijo. 
Statistično opazne razlike vrednostnega prostora študentov opazimo le v trditvah: 

− večina fantov v fokusni skupini si manj želi »postati šef«, kot je povprečje v 
populaciji, 

− večina fantov v fokusni skupini si nadpovprečno želi »predstavljati nove 
ideje«. 

V teh dveh izjavah se fantje v fokusni skupini bistveno razlikujejo od povprečja, 
kar potrjujeta tako velika razlika v povprečju in velika razlika v standardnem odklonu 
odgovora.  

Večji standardni odklon od povprečja nas pri štirih odgovorih opozori na 
nadpovprečno varianco v odgovorih: 

− pri odgovoru »Imeti čas za svojo družino« nas opozori, da en anketiranec pri 
tem odgovoru bistveno odstopa od povprečja populacije, kar bo postalo 
posebno vprašanje v osebnem intervjuju s tem anketirancem, 

−  pri odgovoru »Delati nekaj, kar ustreza moji prepričanjem in vrednotam« nas 
opozori, da en anketiranec pri tem odgovoru bistveno odstopa od povprečja 
populacije, kar bo postalo posebno vprašanje v osebnem intervjuju s tem 
anketirancem, 

− pri odgovoru »Delo s stroji in orodji« je opazna velika varianca odgovorov 
med fanti v skupini, 

− pri odgovoru »Zaslužiti veliko denarja« je opazna velika varianca znotraj 
fokusne skupine. 
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Tabela 7.10 Razlike standardnih odklonov in povprečij pri posameznih vprašanjih 
za fante v fokusni skupini 

vprašanje  Razlika 
odklonov 

Razlika 
povprečij 

B3 Delo z živalmi. 0,296 -1,20
B24 Postati šef v svoji službi. 0,433 -1,10
B22 Postati slaven. 0,295 -1,04
B2 Pomoč drugim ljudem. 0,376 -0,87
B21 Nadzorovati ostale ljudi. 0,039 -0,73
B5 Delo z nečim lahkim in preprostim. -0,110 -0,72
B6 Gradnja in popravilo predmetov z lastnim 

rokami. 
-0,080 -0,68

B7 Delo z stroji in orodji. 0,272 -0,64
B20 Zaslužiti veliko denarja. 0,246 -0,33
B10 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje. 0,125 -0,24
B18 Delati nekaj, kar vključuje veliko potovanj. -0,170 -0,24
B26 Delati kot del skupine z mnogimi ljudmi okoli 

sebe. 
-0,120 -0,21

B17 Imeti veliko čas za svojo družino. 0,476 -0,17
B12 Imeti veliko časa za svoje prijatelje. 0,130 -0,12
B23 Imeti veliko časa za konjičke, aktivnosti in 

interese. 
-0,270 -0,12

B4 Delo na področju zaščite okolja.. -0,080 -0,07
B1 Raje delam z ljudmi kot stvarmi -0,010 -0,01
B16 Delati nekaj, kar ustreza mojim prepričanjem in 

vrednotam. 
0,334 0,19

B8 Umetniško in ustvarjalno delo. -0,250 0,22
B19 Delati na takšnem delovnem mestu, kjer se 

pogosto dogaja nekaj novega in zanimivega. 
-0,260 0,37

B15 Delati nekaj, kar je zame pomembno in 
smiselno. 

-0,190 0,43

B25 Razvijati in izboljšati svoje znanje in 
sposobnosti. 

-0,160 0,46

B9 Uporaba svojih talentov in sposobnosti. -0,190 0,49
B14 Delovati neodvisno od drugih ljudi. 0,054 0,59
B13 Sprejemati svoje odločitve. -0,030 0,71
B11 Predstavljanje novih idej. -0,070 0,75

 

Primerjalna analiza vrednote devetošolcev/ vrednote študentov naravoslovja in 
tehnologije 

V tabeli 7.11 je prikazana primerjava med povprečnimi vrednostmi pri posameznih 
odgovorih za populacijo devetošolcev in standardnim odklonom za posamezne 
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odgovore v populaciji z odgovori, ki jih je dal posamezni anketiranec in izračuni 
standardnega odklona od povprečja populacije v fokusni skupini šestih študentov 
naravoslovja in tehnologije. Tabela 7.11 nas opozori na skladnost vrednostnega prostora 
študentov naravoslovja in tehnologije v fokusni skupini v dveh odgovorih: 

− vsem se zdi nepomembno »delo z živalmi«, 
− vsem se zdi nepomembno »postati slaven«. 

Tabela 7.12 prikazuje razporeditev odgovorov glede na razliko povprečja 
populacije od povprečja v fokusni skupini, pri čemer so odgovori razvrščeni od večje 
razlike proti manjši. Iz primerjave je razvidno, da ne moremo govoriti o bistveno 
drugačnem vrednostnem prostoru v fokusni skupini študentov naravoslovja in 
tehnologije glede na splošno populacijo. 

Večji standardni odklon od povprečja nas pri štirih odgovorih opozori na 
nadpovprečno varianco v odgovorih: 

− pri odgovoru »Imeti čas za svojo družino« nas opozori, da en anketiranec pri 
tem odgovoru bistveno odstopa od povprečja populacije, kar bo postalo 
posebno vprašanje v osebnem intervjuju s tem anketirancem, 

−  pri odgovoru »Delati nekaj, kar ustreza moji prepričanjem in vrednotam« nas 
opozori, da en anketiranec pri tem odgovoru bistveno odstopa od povprečja 
populacije, kar bo postalo posebno vprašanje v osebnem intervjuju s tem 
anketirancem, 

− pri odgovoru »Postati šef« je opazna velika varianca znotraj fokusne skupine 
študentov naravoslovja in tehnologije, 

− pri odgovoru »Zaslužiti veliko denarja« je opazna velika varianca znotraj 
fokusne skupine študentov naravoslovja in tehnologije, 

− pri odgovoru »Delo s stroji in orodji« je opazno bistveno odstopanje od 
povprečja pri dveh anketirancih. 
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Tabela 7.11 Primerjalna analiza vrednosti in standardnega odklona po posameznih 
vprašanjih v populaciji in študenti naravoslovja in tehnologije v 
fokusni skupini 

 Povprečje 
populacije

Std. 
odklon v 

populaciji

1ŽN* 2ŽN* 3ŽN* 1MN* 2MN* 3MN* Povprečje v 
fokusni 
skupini

Std. odklon
od povprečja 

populacije

B1 2,85 1,051 3 4 3 3 2 2 2,833 0,753
B2 3,05 0,990 2 4 4 3 1 3 2,833 1,193
B3 2,50 1,112 1 1 1 1 1 1 1,000 1,643
B4 2,28 1,044 2 1 3 3 2 3 2,333 0,819
B5 2,34 1,029 2 1 1 2 1 2 1,500 1,071
B6 2,08 1,129 1 3 1 2 2 3 2,000 0,899
B7 2,03 1,163 1 4 1 2 1 4 2,167 1,480
B8 2,39 1,162 1 1 2 3 2 1 1,667 1,138
B9 3,37 0,856 3 3 2 4 4 3 3,167 0,785
B10 2,82 1,110 1 3 2 4 4 3 2,833 1,169
B11 2,95 1,034 2 1 2 4 4 3 2,667 1,250
B12 3,30 0,867 2 2 4 4 4 4 3,333 1,033
B13 3,31 0,838 3 4 4 4 4 4 3,333 1,633
B14 3,06 0,955 3 3 4 3 2 4 3,167 0,762
B15 3,55 0,723 4 4 4 4 4 3 3,833 0,513
B16 3,34 0,836 4 4 4 4 1 4 3,500 1,237
B17 3,46 0,751 3 3 4 4 1 4 3,167 1,212
B18 2,84 1,027 2 1 3 2 4 2 2,333 1,172
B19 3,38 0,844 4 3 4 3 4 4 3,667 0,604
B20 3,44 0,755 3 2 2 2 4 4 2,833 1,187
B21 2,60 0,999 3 2 1 2 1 2 1,833 1,128
B22 2,43 1,103 1 1 1 1 1 1 1,000 1,566
B23 3,12 0,901 2 2 3 3 4 3 2,833 0,816
B24 2,73 1,042 4 3 1 1 1 2 2,000 1,496
B25 3,40 0,790 4 3 4 4 4 4 3,833 0,626
B26 2,99 0,930 3 2 3 3 2 3 2,667 0,626

* Oznaka anketirancev: 1–6 zaporedna številka anketiranca, Ž ali M – spol, D ali N – smer 
študija: D – družboslovje, N – naravoslovje in tehnologija. 
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Tabela 7.12 Razlike standardnih odklonov in povprečij pri posameznih vprašanjih 
za študente naravoslovje in tehnologije v fokusni skupini 

Vprašanje  Razlika 
odklonov 

Razlika 
povprečij 

B3 Delo z živalmi. 0,531 -1,500 
B22 Postati slaven. 0,463 -1,430 
B5 Delo z nečim lahkim in preprostim. 0,042 -0,840 
B21 Nadzorovati ostale ljudi. 0,129 -0,767 
B24 Postati šef v svoji službi. 0,454 -0,730 
B8 Umetniško in ustvarjalno delo. -0,024 -0,723 
B20 Zaslužiti veliko denarja. 0,432 -0,607 
B18 Delati nekaj, kar vključuje veliko potovanj. 0,145 -0,507 
B26 Delati kot del skupine z mnogimi ljudmi okoli 

sebe. 
-0,304 -0,323 

B17 Imeti veliko čas za svojo družino. 0,461 -0,293 
B23 Imeti veliko časa za konjičke, aktivnosti in interese. -0,085 -0,287 
B11 Predstavljanje novih idej. 0,216 -0,283 
B2 Pomoč drugim ljudem. 0,203 -0,217 
B9 Uporaba svojih talentov in sposobnosti. -0,071 -0,203 
B1 Raje delam z ljudmi kot stvarmi. -0,298 -0,017 
B6 Gradnja in popravilo predmetov z lastnim rokami. -0,230 -0,080 
B10 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje. 0,059 0,013 
B12 Imeti veliko časa za svoje prijatelje. 0,166 0,033 
B4 Delo na področju zaščite okolja. -0,225 0,053 
B14 Delovati neodvisno od drugih ljudi. -0,193 0,107 
B7 Delo z stroji in orodji. 0,317 0,137 
B16 Delati nekaj, kar ustreza mojim prepričanjem in 

vrednotam. 
0,401 0,160 

B15 Delati nekaj, kar je zame pomembno in smiselno. -0,210 0,283 
B19 Delati na takšnem delovnem mestu, kjer se pogosto 

dogaja nekaj novega in zanimivega. 
-0,240 0,287 

B25 Razvijati in izboljšati svoje znanje in sposobnosti. -0,164 0,433 
B13 Sprejemati svoje odločitve. -0,134 0,523 

 

Primerjalna analiza vrednote devetošolcev/ vrednote študentov družboslovja 

V tabeli 7.13 je prikazana primerjava med povprečnimi vrednostmi pri posameznih 
odgovorih za populacijo devetošolcev in standardnim odklonom za posamezne 
odgovore v populaciji z odgovori, ki jih je dal posamezni anketiranec in izračuni 
standardnega odklona od povprečja populacije v fokusni skupini šestih študentov 
družboslovja. Tabela 7.13 nas opozori na skladnost vrednostnega prostora študentov 
družboslovja v fokusni skupini v enem odgovoru: 
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− vsem se zdi najpomembneje delati tisto, kar je »zanje pomembno in smiselno«. 

Tabela 7.14 prikazuje razporeditev odgovorov glede na razliko povprečja 
populacije od povprečja v fokusni skupini, pri čemer so odgovori razvrščeni od večje 
razlike proti manjši. Iz primerjave je razvidno, da ne moremo govoriti o bistveno 
drugačnem vrednostnem prostoru v fokusni skupini študentov družboslovja glede na 
splošno populacijo. Razlike vrednostnega prostora študentov družboslovja opazimo v 
sledeči izjavi: 

− večina študentov družboslovja v fokusni skupini si manj želijo »Izdelovanje, 
oblikovanje in izumljanje«, kot je povprečje v populaciji. 

V tem odgovoru se fokusna skupina študentov družboslovja bistveno razlikuje od 
povprečja, kar potrjujeta tako velika razlika v povprečjih in velika razlika v standardnih 
odklonih odgovorov. Bolj pomembno, kot je mnenje v populaciji, se jim zdi: 

− »predstavljanje novih idej«, 
− »delati nekaj, kar ustreza mojim prepričanjem in vrednotam«. 

Zanimivo je, da pri ostalih odgovorih ni opaziti večjega standardnega odklona, kar 
pomeni, da ni zaznati večje variance v odgovorih. 
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Tabela 7.13 Primerjalna analiza vrednosti in standardnega odklona po posameznih 
vprašanjih v populaciji in med študenti družboslovja v fokusni skupini 

 Povprečje 
populacije 

Std. 
odklon v 
populaciji 

4ŽD* 5ŽD* 6ŽD* 4MD* 5MD* 6MD*
Povprečje v 

fokusni 
skupini 

Std. odklon 
od povprečja 

populacije 
B1 2,85 1,051 4 3 3 4 1 3 3,000 1,108
B2 3,05 0,990 4 3 3 2 3 4 3,167 0,764
B3 2,50 1,112 1 1 2 2 1 1 1,333 1,378
B4 2,28 1,044 1 2 2 1 1 3 1,667 1,057
B5 2,34 1,029 1 1 1 2 1 2 1,333 1,218
B6 2,08 1,129 1 1 2 1 1 2 1,333 0,967
B7 2,03 1,163 1 2 2 3 1 1 1,667 0,908
B8 2,39 1,162 1 2 2 2 3 3 2,167 0,792
B9 3,37 0,856 3 3 4 3 4 4 3,500 0,566
B10 2,82 1,110 1 1 3 2 2 1 1,667 1,504
B11 2,95 1,034 4 4 4 4 4 3 3,833 1,050
B12 3,30 0,867 4 3 3 2 2 3 2,833 0,910
B13 3,31 0,838 4 4 4 4 4 3 3,833 0,704
B14 3,06 0,955 3 2 4 4 4 4 3,500 0,966
B15 3,55 0,723 4 4 4 4 4 4 4,000 0,493
B16 3,34 0,836 4 4 4 3 4 4 3,833 0,677
B17 3,46 0,751 4 3 4 4 4 3 3,667 0,564
B18 2,84 1,027 3 2 4 2 2 3 2,667 0,838
B19 3,38 0,844 4 4 4 4 4 3 3,833 0,643
B20 3,44 0,755 1 3 3 3 2 3 2,500 1,327
B21 2,60 0,999 3 2 3 2 2 3 2,500 0,559
B22 2,43 1,103 1 1 2 1 2 3 1,667 1,169
B23 3,12 0,901 4 2 3 3 2 3 2,833 0,816
B24 2,73 1,042 3 2 4 3 2 2 2,667 0,819
B25 3,40 0,790 3 3 4 4 3 4 3,500 0,559
B26 2,99 0,930 4 3 3 4 2 2 3,000 0,894

* Oznaka anketirancev: 1–6 zaporedna številka anketiranca, Ž ali M – spol, D ali N – smer 
študija: D – družboslovje, N – naravoslovje in tehnologija. 
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Tabela 7.14 Razlike standardnih odklonov in povprečij pri posameznih vprašanjih 
za študente družboslovja v fokusni skupini 

Vprašanje  Razlika 
odklonov 

Razlika 
povprečij 

B3 Delo z živalmi. 0,266 -1,167 
B10 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje. 0,394 -1,153 
B5 Delo z nečim lahkim in preprostim. 0,189 -1,007 
B20 Zaslužiti veliko denarja. 0,572 -0,940 
B22 Postati slaven. 0,066 -0,763 
B6 Gradnja in popravilo predmetov z lastnim 

rokami. 
-0,162 -0,747 

B4 Delo na področju zaščite okolja. 0,013 -0,613 
B12 Imeti veliko časa za svoje prijatelje. 0,043 -0,467 
B7 Delo z stroji in orodji. -0,255 -0,363 
B23 Imeti veliko časa za konjičke, aktivnosti in 

interese. 
-0,085 -0,287 

B8 Umetniško in ustvarjalno delo. -0,370 -0,223 
B18 Delati nekaj, kar vključuje veliko potovanj. -0,189 -0,173 
B21 Nadzorovati ostale ljudi. -0,440 -0,100 
B24 Postati šef v svoji službi. -0,223 -0,063 
B26 Delati kot del skupine z mnogimi ljudmi okoli 

sebe. 
-0,036 0,010 

B25 Razvijati in izboljšati svoje znanje in 
sposobnosti. 

-0,231 0,001 

B2 Pomoč drugim ljudem. -0,226 0,117 
B9 Uporaba svojih talentov in sposobnosti. -0,290 0,130 
B1 Raje delam z ljudmi kot stvarmi. 0,057 0,150 
B17 Imeti veliko čas za svojo družino. -0,187 0,207 
B14 Delovati neodvisno od drugih ljudi. 0,011 0,440 
B15 Delati nekaj, kar je zame pomembno in 

smiselno. 
-0,230 0,450 

B19 Delati na takšnem delovnem mestu, kjer se 
pogosto dogaja nekaj novega in zanimivega. 

-0,201 0,453 

B16 Delati nekaj, kar ustreza mojim prepričanjem in 
vrednotam. 

-0,159 0,493 

B13 Sprejemati svoje odločitve. -0,134 0,523 
B11 Predstavljanje novih idej 0,016 0,883 
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Primerjalna analiza vrednot študentov družboslovnih smeri z vrednotami študentov 
naravoslovno-tehničnih smeri 

Primerjava povprečij vrednosti pri trditvah o vrednotah med študenti družboslovnih 
smeri in študenti naravoslovno-tehničnih smeri je predstavljena v tabeli 7.15. Na 
podlagi statistične primerjave lahko strnemo sledeče zaključke: 

Študenti naravoslovno-tehničnih smeri si manj kot študenti družboslovnih smeri 
želijo: 

− predstavljanje novih idej, 
− nadzorovati ostale ljudi, 
− postati šef v svoji službi, 
− postati slaven. 

Študenti naravoslovno-tehničnih smeri si bolj kot študenti družboslovnih smeri 
želijo: 

− izdelovanje, oblikovanje in izumljanje, 
− gradnjo in popravilo predmetov z lastnimi rokami, 
− delo na področju zaščite okolja. 
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Tabela 7.15 Primerjava vrednot med študenti družboslovnih in študenti 
naravoslovno tehničnih smeri v fokusni skupini 

Vpra-
šanje  

Študenti 
družboslov
nih smeri 

Študenti 
naravoslovno 

tehničnih 
smeri 

Razlika 
povpr.. 

B1 Raje delam z ljudmi kot stvarmi. 0,015 -0,017 0,032
B2 Pomoč drugim ljudem. 0,117 -0,217 0,334
B3 Delo z živalmi. -1,167 -1,500 0,333
B4 Delo na področju zaščite okolja. -0,613 0,053 -0,666
B5 Delo z nečim lahkim in preprostim. -1,007 -0,840 -0,167
B6 Gradnja in popravilo predmetov z 

lastnim rokami. 
-0,747 -0,080 -0,667

B7 Delo z stroji in orodji. -0,363 0,137 -0,500
B8 Umetniško in ustvarjalno delo. -0,223 -0,723 0,500
B9 Uporaba svojih talentov in sposobnosti. 0,130 -0,203 0,333
B10 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje. -1,153 0,013 -1,166
B11 Predstavljanje novih idej. 0,883 -0,283 1,166
B12 Imeti veliko časa za svoje prijatelje. -0,467 0,033 -0,500
B13 Sprejemati svoje odločitve. 0,523 0,523 0,000
B14 Delovati neodvisno od drugih ljudi. 0,440 0,107 0,333
B15 Delati nekaj, kar je zame pomembno in 

smiselno. 
0,450 0,283 0,167

B16 Delati nekaj, kar ustreza mojim 
prepričanjem in vrednotam. 

0,493 0,160 0,333

B17 Imeti veliko čas za svojo družino. 0,207 -0,293 0,500
B18 Delati nekaj, kar vključuje veliko 

potovanj. 
-0,173 -0,507 0,334

B19 Delati na takšnem delovnem mestu, 
kjer se pogosto dogaja nekaj novega in 
zanimivega. 

0,453 0,287 0,166

B20 Zaslužiti veliko denarja. -0,940 -0,607 -0,333
B21 Nadzorovati ostale ljudi. -0,100 -0,767 0,667
B22 Postati slaven. -0,763 -1,430 0,667
B23 Imeti veliko časa za konjičke, 

aktivnosti in interese. 
-0,287 -0,287 0,000

B24 Postati šef v svoji službi. -0,063 -0,730 0,667
B25 Razvijati in izboljšati svoje znanje in 

sposobnosti. 
0,100 0,433 -0,333

B26 Delati kot del skupine z mnogimi 
ljudmi okoli sebe. 

0,010 -0,323 0,333
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7.2 Utemeljitvena analiza intervjujev 

7.2.1 Oblikovanje poklicnih želja 

Na podlagi ugotovitev iz anketnega vprašalnika o večji konstantnosti poklicnih 
želja za določeno študijsko smer med študenti družboslovja v fokusni skupini, sem 
želela v intervjujih analizirati vzroke za konstantnost interesa. Hkrati sem želela 
ugotoviti, kje tičijo vzroki za večjo nestabilnost v interesu med študenti naravoslovja in 
tehnologije v fokusni skupini. Ker je anketa pokazala na večjo razliko med dekleti in 
fanti na tem področju, sem analizo intervjujev opravila ločeno za skupine: študentke 
naravoslovja in tehnologije, študentke družboslovja, študenti naravoslovja in tehnologije 
in študenti družboslovja. 

Pri študentkah naravoslovja je v obdobju od osnovne šole do vpisa na fakulteto 
zanimiv preskok interesa od družboslovnih poklicev k naravoslovnim poklicem. Vzroke 
za nestabilnost poklicnih želja pri študentih naravoslovja lahko pripišem spremembi 
interesa za šolske predmete od družboslovnih k naravoslovnim. 

1ŽN: »V srednji šoli sem šele videla, da mi bolj ležijo naravoslovni predmeti kot pa 
družboslovni, da sem bolj tip naravoslovca. Tudi po ocenah sodeč se je vidl, da so mi šli 
sam kemija, matematka, fizka, kar se pa družboslovnih predmetov tiče pa mi ni šlo.« 

2ŽN: »V osnovni šoli so mi bli ful zgodovina pa zemljepis, bolj družboslovni, v srednji šoli 
se je pa lih obrni,l mi je šla pa zgodovina čist tko, pa družboslovje sploh, pol pa kemija, pa 
biologija mi je blo zanimiv.« 

3ŽN: »Ja v bistvu v osnovi šoli jest nisem marala matematke. V gimnaziji sem pa 
ugotovila, da v bistvu družboslovje men niti ni to to.« 

Vzroke za spremembo interesa za šolske predmete lahko vidimo: 

− v zamenjavi učitelja; 

2ŽN: »No ampak pomoje to zaradi profesorjev, za zgodovino mi je bi kar nekej, ker smo 
skakal pa tko, pa mi ni blo všeč pol.« (v srednji šoli). 

3ŽN: »… ker je bila taka tovaršica in nisem marala nič naravoslovnega, če so vsi taki, ki te 
siljo če pač nočeš« (v osnovni šoli). 

− v tem, da družboslovni predmeti zahtevajo več učenja na pamet. 

1ŽN: »… pa tut nisem ti človeka, ki bi sedela za knjigam in se učila na pamet.« 

3ŽN: »… ker je preveč podatkov pa vse se je treba na pamet naučit, ni nič unga da 
povezuješ pa to.« 

Sprememba usmeritve poklicnih želja ni plod razvoja interesnih področij v okviru 
prostočasnih dejavnosti. 

1ŽN: »Ne. Sploh nikoli nisem prov, da bi na kake krožke hodila iz naravoslovja.« 
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3ŽN: »Ne, plavanje je bil takrat v ospredju.« 

Sprememba poklicnih želja je posledica vpliva družine. 

2ŽN: »Pač prevladal je mal vpliv mami pa sestre, ker sta bil pač v naravoslovju.« 

Za študentke družboslovja je opazna konstantnost poklicnih želja v smeri 
družboslovnih poklicev. Vzroke za konstantnost v interesu za družboslovne poklice 
lahko vidim: 

− v konstantnem odklonilnem odnosu do naravoslovnih predmetov;  

4ŽD: »Ja ne vem, naravoslovje me v bistvu ni nikol zanimal … biologije, kemije, fizke pa 
sploh nisem marala, pa matematke …« 

5ŽD: »... ja nikol me že niso te predmeti zanimal bilogija, kemija, fizka, to mi tut ni šlo ful 
… sploh me te teme niso zanimale naravoslovne preveč, da bi me kaka narava.« 

− v stalnem interesu za jezike in družboslovne predmete. 

4ŽD: »Najraje sem imela jezike, najraje sem imela angleščino, potem v srednji šoli itak še 
nemščino zraven, slovenščina, književnost je men ful ušeč, ostali predmeti … kaj je dobr, 
kaj je blo, ne vem geografija.« 

5ŽD: »… družboslovje pa velik bl« (jo je bolj zanimalo). 

Vse tri intervjuvanke so imele v prostem času tečaje tujih jezikov. Na interesno 
usmerjenost študentov vplivajo: 

− šola; 

6ŽD: »ker smo imeli na gimnaziji velik večji poudarek na družboslovju, bolj so nas v 
družboslovje usmerjal kot v naravoslovje …« 

− medijska promocija fakultet; 

6ŽD: »Ja glede faksov, ker je večina šla na družboslovje, bolj so nam bli predstavljeni, 
potem v tistem času, ko sem se jest odločala, je bolj veljalo, da je družboslovje prava 
izbira, naravoslovje je bilo zapostavljeno, čeprav to se sedaj mal obrača …« 

− družina; 

5ŽD: »… mami je tut družboslovka, ja ne vem a je bla vzgoja taka, ampak Miha (brat) je 
pa čisti naravoslovc ...« 

− osebna usmerjenost študenta za delo: usmerjenost v ljudi. 

4ŽD: »… zato je bilo vedno vse usmerjen v ljudi, stike z ljudmi.« 

Pri študentih naravoslovja in tehnologije sta dva študenta imela konstantne poklicne 
želja v smeri naravoslovja in tehnologije, en pa je imel poklicne želje tako s področja 
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naravoslovja in tehnologije kot družboslovja. Konstantnost poklicnih želja za smer 
naravoslovja in tehnologije lahko pripišemo: 

− izoblikovanemu interesu za tehnologijo od osnovne šole naprej. 

1MN: »… sem se bolj ukvarjal s tehnologijo in tem zadevam … Jaz se bil že v 8. razredu 
odločen nekaj v smeri računalništva. Mislim, da bolj iz lastnih interesov, pa tistega, kar 
sem pač počel v tisti starosti. Recimo jaz sem se začel pr ... v času 7. razreda sem se ja 
začel v bistvu z računalniki ukvarjati. Tako, da me je v bistvu verjetno to pritegnil k 
tehničnim zadevam.« 

3MN: »Že od nekdaj sem bolj tehnični tip, tako da sem se že po srednji šoli odločil za 
tehnično smer izobraževanja, tako da sem izbral to šolo.« 

Vendar se interes za naravoslovje in tehnologijo ne sovpada povsem z interesom za 
šolske predmete iz teh smeri. 

1MN: »Ja rad sem imel predmete z mojega področja, recimo računalništvo pa 
elektrotehnike, dočim kakšne take, kot je recimo matematika ali pa jezikovni recimo 
slovenščina, mi je delala težave.« 

3MN: »Največ matematika (je delala težave), ampak zato ker sem bil mal len (smeh) … 
slovenščina kr … to je pa kr to ... Ja fizika, angleščina, nemščina, biologija, geografija me 
zanima na splošno, pa zgodovina tut …« 

− vplivu družine na razvoj interesa;  

3MN: »… pa tudi doma smo bl … oče je tehničnega tipa pa tko, bl se vidm v tem kot pa v 
družboslovju.« 

− vplivu poznavanja trga dela. 

3MN: »Določen pomen je mel tut ta povpraševanje, kakšna delovna sila se rab dons.« 

Študent naravoslovja in tehnologije, ki je tekom izbire študija nihal med različnimi 
smermi študija, tako s področja družboslovja, kot naravoslovja in tehnologije, je končno 
odločitev sprejel na podlagi svojih zmožnosti. 

2MN: »V bistvu nisem imel nekih striktnih želja, bistvo je, da rad delam z ljudmi in da rad 
potujem, na koncu je premagalo naravoslovje, ker se v bistvu najbolj pokriva z mojimi 
zmožnostmi, ki jih imam …« 

Njegove zmožnosti so bile izražene skozi interes za šolske predmete in ne skozi 
prostočasne aktivnosti. 

3MN: »Fizika, matematika« (najljubši predmeti), »glasba in šport …« (prostočasne 
aktivnosti). 

Dva študenta družboslovnih smeri sta imela konstantne poklicne želje v smeri 
družboslovja. Konstantnost poklicnih želja lahko pripišemo: 

82 



Rezultati raziskave 

− izoblikovanemu interesu za področje prava; 

5MD: »Ja ne vem v bistvu, sicer me zanimajo tud druge stvari, že od majhnega, ne vem, že 
v osnovn šol se rekel, ne vem, kaj me je potegnil v pravo. To me je potegnil, jest vem, da 
sem že v 6. razredu rekel razredničarju, da bom šel pravo študirat. Pa mi je rekel, to se boš 
do takrat verjetno še premislil. pa sem kar na tem vztrajal, tko da …« 

− vplivu okolja in nespodbudenemu vplivu družine.  

4MD: »Jaz mislim, da je imela predvsem družba vpliv na to, tehtnega razloga ni blo, pa ne 
bi vedel, je pa res, da so me že v osnovni šoli bl zanimal družboslovni predmeti, v srednji 
šoli tud, recmo v osnovni pa tut tehnika pa likovni pa take. Predvsem name je največ okolje 
vplival … s prehoda z osnovno sem želel it na oblikovno, pa sem bil premlad, da bi se o 
tem odločal, kakšnega vodstva staršev nisem imel, sem bil bl sam seb prepuščen, kar se 
tega tiče, poj pa sem se odloču tako, kot se je okolica.« 

Ni korelacije med najljubšimi šolskimi predmeti in smerjo študija; 

4MD: »Ja tehnični predmeti pa likovni pa umetnost kasneje v sredni.« (najljubši predmeti). 

5MD: »To je zelo zanimivo, matematika … to mi noben ne more verjet, k sem zdej na tem 
faksu, ampak res matematiko pogrešam, to priznam. Drugač imam pa rad matematiko, 
zgodovino, filozofija mi je bila zelo všeč, potem, kemija dokler nisva imela konflikta s 
profesorico, mogoče tud delno slovenščina, ta književnost ...« 

− vendar prav tako ni korelacije med smerjo študija in prostočasnimi 
aktivnostmi. 

4MD: »Bl šport … ja fuzbal.« 

5MD: »Od športa, z modelarstvom sem se ukvarjal, z inštrumenti: kitaro, klavir, pa sej 
pravim, šport, v osnovni šoli je bil glaven šport, v srednji pol glasba, zraven se je pa najdel 
modelarstvo, risanje …« 

Na izbiro študijske smeri vpliva tudi strah pred sprejemnimi izpiti. 

4MD: »Ocene sem imel bolj povprečne pa sem se ustrašu tistga, da je še dodaten test, ki j 
bil pogoj.« 

5MD: »So me ja, tehnični poklici so me vlekli vmes tisto obdobje, ko se je bilo treba 
vpisat, mogoče sem se mal ustrašu al kaj je blo, likovna akademija me je potegnila. An sam 
je pol tud prepozn blo, ker nisem mel teh tečajev narejenih in pol se nisem za to odloču. 
Opcija je bla pol tud, da bi ob študiju še likovno delov, sam se potem nisem odloču za to. 
Da bi izrecno rekel, ne bom šel pravo, to pa ne, so me zanimale stvari, sem bral, mogoče 
zraven kot hobi obenem sem pa rekel, to in to bom …« 

Pri študentu družboslovja, ki je nihal v študijski izbiri med smermi iz področja 
naravoslovja in tehnologije ter družboslovnimi smermi, lahko spremembo interesa v 
smer družboslovja pripišemo: 
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− spremembi interesa pri šolskih predmetih; 

6MD: »V bistvu me je družboslovje začelo bl zanimat koncem gimnazije, ko je prišla ta 
odločitev v bistvu, kaj bomo šli študirat, takrat je tud bl upadel moj zanimanje v bistvu za 
naravoslovje, edin naravoslovni predmet, ki me je zanimal, je bla matematika, ne pa 
biologija ali fizika in v bistvu mi je edina naravoslovna smer, ki bi jo šel študirat, ostala 
matematika.« 

− razpršenemu interesu za različne šolske predmete. 

6MD: »V srednji šoli sem imel najraje zgodovino, filozofijo, matematiko … pa športno 
vzgoja, tud geografija mi je bla v redu …« 

Ni korelacije med prostočasnimi aktivnostmi in smerjo študija. 

6MD: »Dost sem se ukvarjal s športom, drugače pa kar me je trenutno zanimal …« 

Vpis na naravoslovje je lahko tudi varovalka za status študenta, če izpade prva 
prioriteta v študijski izbiri: 

6MD: »… matematika, ki sm jo tud navedel med te tri možnosti za študij, deloma ker sem 
vedel, da tam ni vpisa in bom potreboval status, če ne bom sprejet na pravo … Je bila 
varovalka, vendar v kolikor bi prišlo do tega, da bi študiral matematiko, bi dejansko hodil 
in se bi dejansko potrudil, če bi me zadeva potegnila.« 

7.2.2 Dejavniki izbire študijske smeri 

V intervjujih sem želela ugotoviti vzroke za favoriziranje notranjih dejavnikov 
študijske izbire v skupini študentov naravoslovja in tehnologije v fokusni skupini. Ker 
je anketa pokazala na večjo razliko med dekleti in fanti na tem področju, sem analizo 
intervjujev opravila ločeno za skupine: študentke naravoslovja in tehnologije, študentke 
družboslovja, študenti naravoslovja in tehnologije in študenti družboslovja. 

Študentke naravoslovja in tehnologije zelo velik vpliv na svojo študijsko izbiro 
pripisujejo notranjim dejavnikom, ob dejstvu, da veliko manjši vpliv pripisujejo 
zunanjim dejavnikom. Vzroki za to so: 

− odločitev o izbiri študijske smeri je plod razmisleka o osebnih notranjih 
vzgibih; 

1ŽN: »… študij sem si izbrala čist sama, kar je mene veselil, čist iz osebnih razlogov … 
gledala samo na to česa sem jest zmožna …« 

2ŽN: »Ker se mi pač zdi, da to kar jaz mislim, jest čutim je bolj pomembno …« 

3ŽN: »Ko sem se odločala, sem mislila bolj nase, kaj bi jest pol delala …« 

− želja poiskati poklic, ki jih bo zadovoljeval vse življenje; 
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2ŽN: »… ker pač ta poklic bom opravljala vse življenje, se moram res najti v tem … vedno 
sem jest una, ki bo delala pač to in se moram res najt v tem.« 

3ŽN: »… kar se mi je zdel, da bi lahko pol cel življenje delala. Mislim pač, da je zelo 
pomembn, če se pač počutiš v redu v tem, kar delaš.« 

− majhen vpliv zunanjih vplivnih oseb, institucij ali trga dela na odločitev; 

1ŽN: »Ja nikoli niso name vplival ne vrstniki ne šola … Mi ni noben ne učiteljice v šol ne 
starši niso name vplival, kaj si bom izbrala … ne v srednji šoli nam niso teh študijev prav 
približal, tako da sem se morala sama vse pozanimat.« 

2ŽN: »To sem šele ko sem prišla na faks, tist ko mal bl pomisliš, sploh ko vidiš, da so 
brezposelni, pa ko ti kdo pove na primer Ana, ki je rekla, da je 5 % zaposljivost … ko sem 
se odločala, se mi zdi, sej je itak tko, če ti je vše,č boš že nekaj najdu, tako je bilo takrat v 
bistvu vse.« 

− vpliv družine; 

2ŽN: »Pač prevladal je mal vpliv mami pa sestre, ker sta bil pač v naravoslovju …« 

− razmislek o potrebah na trgu dela. 

1ŽN: »Ja ne vem, zdi se mi zlo pomembn, da sem izbrala tak študij, da imam možnost 
zaposlitve, da imamo v gospodarstvu firm, ki se ukvarjajo s tem. Ni mi blo, da bi si izbrala 
študij, kjer nam mogla dobit službe, bom iskala službo, to so predvsem te družboslovne, 
kar so nas opozarjal že v srednji šoli.« 

Študentke družboslovja pripisujejo notranjim in zunanjim dejavnikom zelo 
primerljiv pomen in ni opazne občutnejše razlike v korist notranjim dejavnikom. Vzroki 
za to so: 

− velik vpliv zunanjih vplivnih oseb: družine, vrstnikov, šole; 

4ŽD: »Ja tle je blo pa itak tko: ko sem se odločala, je bil tudi vpliv družine, ko so pač starši 
name prtisnil, jest sem bila ful usmerjena, da bi šla na FDV, aaa ... po so pa rekli, da naj 
premislim da pač s fdvjevci je pač tko, da nimajo službe, da se pač težko dobi z njihovo 
izobrazbo pač kako hudo, mislm hudo službo, pač kako zaposlitev, pa so mi rekl, naj grem 
raj, pa tud socialna delavka, ko sem šla, je rekla, naj grem pol raj na pravo, da je bl tak 
splošen faks in se pol laži dobi … no, to je bil ta vpliv, ki je pretehtal, ane, ko so mi pač 
svetoval starejši, ker sem se odločala takrat med ekonomijo, pravom in FDV.« 

6ŽD: »Ja na primer glede šole je bilo zelo pomembno, kakšne profesorje smo imel v 
gimnaziji, tisti ki so bili boljši, ti je znal tud bolj priljubit svoj predmet in zaradi tega, če je 
bil pri predmetu slab profesor, ane, nisi maral predmeta. Profesorji so bili zelo zaslužni za 
to, v katero smer greš. Za družino pa ja, si vsak dan z njim pa ti svetujejo … pomagajo, da 
se znaš bolje odločati.« 

− upoštevanje notranjih osebnih dejavnikov pri študijski izbiri; 
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4ŽD: »… to kar mene bolj zanima, to kar sem bolj navdušena, je bolj zanimiv, ima večji 
vpliv na moje odločanje.« 

5ŽD: »Ja zato ker se mi zdi da, mislim pač, da se zelo na sebe osredotočam, da tut kr si jest 
želim poče,t bom to počela, v tem smislu, da mi drugi ne bodo določal, kaj naj jest v 
življenju počnem, ker se mi zdi, da velik rajš nekaj delaš, če te stvar veseli. Tut velik rajš se 
lotm stvari, če me zanimajo, veselijo, kot če mi nekdo drug reče, da naj to naredim.« 

− zavedanje o stanju v gospodarstvu. 

6ŽD: »Ja se mi zdi, da če ti je še tolk všeč, ko greš na fakulteto, tist za kar se si odloču, da 
potem, če ne najdeš zaposlitve, nisi dosegu cilja, se mi zdi, da je fakulteta zgolj sredstvo, 
da prideš do cilja, in če tega ne dosežeš, če ti družba pa stanje v gospodarstvu ne more 
nuditi zaposlitve pa kolikor toliko dobre plače, potem je v bistvu študij zame brez 
pomena.« 

Študenti naravoslovja in tehnologije približno enak pomen pri svoji poklicni 
odločitvi pripisujejo notranjim kot zunanjim dejavnikom. Vzroke za to lahko pripišemo: 

− odločitev je plod osebnih vrednot, sposobnosti in potreb; 

1MN: »Takrat sem bil že odločen, vedel sem, katere so opcije, ki so mi na razpolago s to 
šolo, ki sem jo naredil, v bistvu sem se odločal za opcijo, ki mi je najbolj ustrezala in za to 
opcijo sem se tud odločil.« 

2MN: »Ja osebne potrebe so nekak finance, osebne vrednote pa … men se zdi pomembno, 
da v tem, kar delaš, tut uživaš, drugač nisi zmožen neke dolge kariere pač narest, tko da 
moraš pol gledat, da se pokrije ta finančni del in tisti del, ki te pač veseli, ki se na koncu tut 
pokriva s tvojimi vrednotami … Ker mislim, da v tistem času osebnih interesov nisem imel 
še tako dobro izoblikovanih, da bi vedel, to pa je res to in pri odločitvi ni vplival, ker sem 
dal prednost povsem drugim stvarem.« 

3MN: »Osebne sposobnosti imam take ... tehnične, se vidim v tem poklicu, ane, te smeri 
…« 

− velik vpliv družine; 

1MN: »V bistvu pri teh odločitvah je lahko nate vplivala predvsem družina, pri vseh ostalih 
zadevah, če imaš možnosti, če nimaš drugih omejitev … a … je samo v bistvu družina 
tista, ki te omejuje oz. ti lahko dobro svetuje. Odločitev šolanja je blo pri men tako, da pri 
prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo v bistvu nisem točno vedel, kako se usmert in takrat 
lahko v bistvu nate vplivajo starši, drugi dejavniki pa niso vplivali name takrat.« 

2MN: »AAA … Vpliv družine vsekakor že od osnovne šole poslušaš doma, nekako kam bi 
te radi spravil, mogoče starši čisto nehote forsirajo otroka pri neki stvari, ane, če ne druzga, 
ti podzavestno pride notr, to je vsekakor pomembno, glede na to, da si toliko časa 
izpostavljen tem stvarem.« 

− vpliv vrstnikov; 
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2MN: »Vpliv vrstnikov ... aaa ... vsekakor slišiš za vsako fakulteto od starejših: moj brat je 
imel pa take in take probleme na tem faksu, aaa pa naj bo resnično ali ne, dobiš nek vtis. 
Jest v računalništvo sem preden sem šel študirat dobil zelo negativne pripombe, ker 
dejansko, preden sem šel študirat, nisem poznal nobenga, ki bi naredu ta faks.« 

3MN: »Ja vrstniki so tut vplival, so zbral tako šolo, sem pol tut jest se odloču, mal so 
vplival, kr velik, ker so šli kolegi moji v to smer …« 

− poznavanje potreb trga delovne sile in stanja v gospodarstvu; 

2MN: »Mislim, da takrat, ko se ljudje jasno odločajo o tem, kaj bodo šli študirat, ne gledajo 
tolk gospodarskega stanja, mogoče zdej bolj, če bi se dejansko odločal za to stvar, bi več 
ljudi šlo v naravoslovje, ampak dejansko stanje ni tako.« 

3MN: »Ja poj pa tut kr velik vpliv naredil, k so me doma tko prepričal, da v tem je 
prihodnost, v družboslovju jest ne vidim takšnega povpraševanja kot na tem področju. Ja to 
pa že po televiziji vidiš, da so tehnične smeri zaželeni zdej.« 

− slaba medijska promocija šol; 

3MN: »Pa tut nisem zasledu nikjer kakšne medijske reklame kakšne šole.« 

− vpliv šole. 

3MN: »… vpliv šole je pomemben zato, ne vem, ker sem že prej tako podlago imu, ker 
sem tehnična šola ane, zato sem tud naprej šu v tehnično smer …« 

Študenti družboslovja veliko večji pomen kot ostali študenti pripisujejo zunanjim 
dejavnikom. Pomen, ki ga pripisujejo notranjim dejavnikom, pa je primerljiv z ostalimi 
študenti. Pomen dejavnikov razložijo na sledeči način: 

− vpliv notranjih vzgibov; 

5MD: »Ja ne vem, zanimal me je pač … interes, jest sem se pozanimal glede tega, mene je 
zanimal, hotel sem vedeti več stvari na tem področju, razne stvari, zdej sem vzel ta predmet 
pravo intelektualne lastnine kot dodatnega, pač te stvari me zanimajo in bi rad še kaj več 
vedel o njih, mislim da bom v tem delal pa upam, da bom delal v tem … Vrednote, to pač 
pravo zdej naj bi nadzoroval določene stvari. Jest sem čist takoj rekel, da ne bom nikol 
delal na kazenskem področju, ker ne bi bil nikol sposoben, da bi moral brant nekoga, za 
katerega bi vedel, bi bil prepričan, da je storil nekaj, dober v redu, če je v trgovini ukradu, v 
redu, požreš in ga braniš. Da pa veš, da je poškodoval, ubil nekoga, ženo, sina, kogar kol, 
pa ne bi mogel tega branit in na tem področju delat.« 

6MD: »Ja v bistvu, zdi se mi če si za nekaj osebno nadarjen, imaš velik več možnosti, da 
boš v tem poklicu, za katerga si nadarje,n tut uspel, pa bol pač zadovoln, če si tekom tega, 
ko se učiš poklica, pa k spoznavaš, si ti ni tolk treba učit, al pa premagovat neki ovir, če 
maš že neko podlago, danost, da lahko to speleš ... Pač osebne potrebe, pač zelo mi je 
pomembno, da imam določen čas pač zase za druženje s prijatelji ali pa mogoče kasneje z 
družino.« 
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− vpliv družine; 

4MD: »Zato ker nas je velik na trgu, vpliv družine ni bil …« 

5MD: »Če najprej začnem z vplivom družine, to je bilo mišljeno tako, kot sem tam videl 
pri starših, oče je tud pravnik odvetnik in s tem sem verjetno gor rasu, tud pogovarjal smo 
se doma velik od tega, zaredi tega sem tud bl spoznal ta sam poklic, študij prek njega, ni 
blo to mišlen, da bi mi rekl, to morš jit študirat, delč od tega, ampak sm se sam odloču, sm 
glede pač na poznavanju tega.« 

− vpliv vrstnikov; 

4MD: »Ja ker pr men je pač tko blo, da se jest tm končal, je bil vpliv vrstnikov kar velik, 
ko smo se odločal, sem se kokr so se največ odločal moji vrstniki, je imam že iz osnovne 
šole sošolca, no trije smo, ki smo se ves čas skupaj družil …« 

5MD: »… in tudi glede vrstnikov. Vsi ga gledajo kot dobrega, sam po drugi strani pa 
eeeeeeeeee to se je treba toooolk učit, pejt raj kej lažjega ali pa, pa ne rečem, da je kakšen 
faks lažji ali težji, sm jest sem se tko odloč,u mal se je treba zapomnt …« 

− medijski vpliv; 

6MD: »Medijski vpliv … je pač, očitno sem se pač odločil za študij, ki je smatram, ki ti 
prinese določen ugled, spoštovanje mogoče.« 

− vpliv šole; 

5MD: »Vpliv šole, ja v šol nikoli ni bil predstavljen ta poklic pravnika, kot takega … Torej 
v šol, jest se ne spomnim, se od poklicov ne spomnim, da bi nam jih nekaj velik 
predstavljal, ali da bi nas poskušal usmeriti … Jest nisem šel na razne … kako se je že 
reklo, k psihologinj, kaj je tvoja najbolj primerna poklicna usmerjenost, jest sem vedel, 
kam bom šel.« 

6MD: »Vpliv šole je ta, da sem se v šoli pač začel bolj obračat k družboslovju kakor 
naravoslovju.« 

− stanje v gospodarstvu. 

5MD: »Stanje v gospodarstvu pa … ne da tega ne bi spremljal, ampak jest sem bi že 
nekako odločen skozi celo osnovno in srednjo šolo za ta faks ta poklic in v 5., 6. razredu 
nisem spremljal teh stvari, da bi se na podlagi tega odločal …« 

7.2.3 Analiza vrednot 

Primerjalne analize vrednot na podlagi anketnega vprašalnika so pokazale razlike v 
vrednostnem prostoru študentov družboslovja in študentov naravoslovja in tehnologije. 
Vendar sem opazila tudi številna odstopanja od pričakovanih vrednot znotraj skupine, 
kar je odraz vplivov okolja, ki oblikuje prioritete v vrednostnem sistemu posameznika 
(povzeto po Brawnu). V intervjujih sem želela razumeti vrednostni prostor slehernega 
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posameznika predvsem skozi prepoznavanje njemu lastnih nazorov, pričakovanj in 
želja, ki so bile skrite štiristopenjski lestvici anketnega vprašalnika. Želela sem skozi 
pričakovanja, ki jih gojijo do poklica, ki ga želijo opravljati, prepoznati vrednote, ki so 
za njih ključne. Ugotovitve intervjujev sem združila v nekaj skupnih značilnosti. 

Študenti v fokusni skupini želijo skozi poklicno udejstvovanje zadovoljiti zelo 
veliko različnih vrednot, ki jih izražajo v svojih pričakovanjih do poklica, za katerega 
študirajo. Zato se nekateri pri navajanju pričakovanj zapletejo v kontradiktorne želje. V 
intervjuju priznavajo: 

− da so njihova pričakovanja previsoka; 

2ŽN: »Ja ne vem, upam, verjetno ne vse, bo pa delno.« 

3MN: »Ja to je bl utopično razmišljanje, da mi bo vse to dosegljivo ja, ampak upam da jih 
bo čim več.« 

− in kontradiktorna. 

4ŽD: »Ne kje, po moje da ne, no že to sej je vse skupej skregan sto logiko, na primer če 
hočeš delati v poklicu, ki zahteva predstavljanje novih idej, potem delaš na ful, jest sem pa 
dala zraven, da imaš čas za družino in konjičke, najbrž da ne bo, sej to bi bil potem že čist 
sanjski poklic, da bi hotla vse to met.« 

6ŽD: »(smeh) Ne, zadnje čase ugotavljam, da ne … Ker se mi zdi, da te želje niso 
dosegljive, ker poklic nas pa usmerja samo v denar in dobiček se ženeš, vse strmi k temu, 
da si cele dneve v službi in da nič nimaš časa zase …« 

4MD: »Ne Redko kater poklic vse to zadovolji, mislim, da ga ni, zdej če sem že tm rekel, 
da mi je dobr v skupini delat in neodvisnost že ne gresta skup. Neodvisnost je to, da greš v 
svoje podjetje, da si samostojen, da se sam odločaš, al pa da si tm vodja podjetja, ki vse 
odločaš.« 

Vendar pričakujejo usklajenost med različnimi pričakovanji: 

1MN: »Ja sigurno, tehnologija, jest ne vidim omejitev v tehnologiji, ta zadeva napreduje z 
dons na juter, je treba delat, je treba raziskovat, dobit novo znanje, hkrati pa moraš imeti v 
bistvu še čas za ostale zadeve, družino, prijatelje …« 

2MN: »Jih kar večino zadovoljuje, jest v bistvu že v eni firmi mal delam in kar ustreza 
vsem kriterijem, ki sem jih napisal.« 

Študenti navajajo malo vrednot, ki jih ne želijo realizirati v svojem poklicu. Le-te 
se izrazito navezujejo na področja, ki jih ne poznajo in zato posledično ne marajo in ne 
vidijo v svojem poklicu:  

1ŽN: »Delo z živalmi si predstavljam samo delo veterinarja, kar me ne veseli, potem 
umetniško delo ne, ker nisem umetniški tip, nisem ustvarjalna. Delo s stroji si tle 
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predstavljam, da res delaš z enim strojem kot npr. mehanik, kar me ne veseli, je pa res, da 
bom imela v svojem poklicu stik s stroji.« 

4ŽD: »Ja ne vem tko nekak se ne vidim na tem področju …« 

1MN: »... delo z živalmi mi ni pomembno, ker tudi moja stroke nima dosti veze s tem.« 

5MD: »Te stvari sem napisal kot nepomembne v poklicu ne pa zame, na primer varstvo 
okolja … ne tem, tut, saj pravim, večina pravnikov je poznanih na tisti ozko usmerjenih, 
super obvlada stvari v službi, ne zna pa na primer doma žarnice zamenjat … To se trudim, 
da znam, čim več tega naredim sam.« 

5MN: »Zdej delo z živalmi lih ne vključuje tolk, zdej lah kakšno mučenje živali, sam na 
kazenskem področju me tko ne zanima.« 

6MD: »Delo z živalmi pač nimam posebnega odnosa do živalmi, mi nebi nekaj posebnega 
pomenil … Delo s stroji in orodji se ne predstavljam, da bi uporabljal pri delu ...« 

Študenti naravoslovno tehničnih smeri si manj kot študenti družboslovnih smeri 
želijo: 

− predstavljanje novih idej; 

2ŽN: »Ja v bistvu zaradi tega, ker pri zobarju v bistvu nekaj novega je zelo težko, pa nisem 
tak grebatorski tip človeka, da bi v bistvu se vrgla v to pa ful raziskovala. Mi ni to.« 

4ŽD: »Men je tko, jest velikokrat, ko začnem kaj delat, pa sem nekaj časa v tem delu, 
karkoli že počnem, pa dobim pri tem delu kake nove ideje, pa se mi zdi, da je to povsod 
pomemben …« 

5ŽD: »Ja mogoče zato, ker je družboslovcev pač zlo velik in si je težko izborit svoj prostor 
v družbi al pa kjerkol in je pač treba bit bolj inovativen od ostalih in je pač treba najti 
način, kjer se dokažeš. Zdej pa tukaj so neke nove ideje, pač nekaj imaš za pokazat, da se 
razlikuješ od drugih …« 

5MD: »Mislim, da je en del tega poklica čist obrtniški, pogodbe, ki jih pišeš po enem 
kopitu, še vedno pa določene kejse lahko daš nekaj svoje izvirnosti, iznajdljivosti, 
povezovanja, mogoče tistih pogledov iz ozadja, ki jih nekdo opazi, nekdo ne in tako kot v 
glasbi delamo svoje komade, nekaj svojga narediš iz delov, ki jih že poznamo, glasbe se ne 
da izumt, tut tukej nekaj novga se ne da naredit, da se pa narediti novo povezavo, drugačno 
in dati svoj pečat …« 

− nadzorovati ostale ljudi; 

3ŽN: »Ja mislim, da mi ni v interesu, da bi se preveč izpostavljala … zelo mi je zoprno 
drugim kaj reč, sej verjetno kdaj morš ane, sam ne vem, men je zelo neprijetno reč: to pa to 
pa ne gre tko, raj rečem mal drugač: če bi se dal to popravt, ne da bi enmu direkt …« 

2MN: »Predvsem nadzorovati ostale ljudi se mi zdi tko …, načeloma si ustvariš nek 
kolektiv, ki je samoiniciativen, ne da moraš biti ti nekdo, ki striktno vodi ali pa nadzoruje 
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neko skupino ljudi, mogoče si, kako bi rekel, team leader, da koordiniraš, ampak 
nadzorovanje se mi zdi tko …, če je že nadzor potreben, pol v takem teamu jest ne bi bil 
…« 

− postati šef v svoji službi; 

1ŽN: »Imam cilje da, da bi kdaj bla tudi v ene firmi, da bi napredovala, najvišje mesto, kar 
lahko napreduješ v eni firmi, je, da si šef. Imam ambicije, da se ti skoz nekaj dogaja in da ti 
napreduješ, da en cen, kar delaš in te skoz postavlja na višja mesta.« 

6ŽD: »Ja želim si biti na vodilnemu delovnemu mestu in da je na meni tudi neka 
odgovornost.« 

1MN: »Tisto, da bi postal šef, se mi ne zdi tolk pomembno, kot to, da se jest izobražujem 
pa izpopolnjujem a ne. To da bi bil nekoč šef, niti ni tako pomembno, če bi to prišlo 
spotoma OK, če pa ne nisem obremenjen s tem.« 

2MN: »Ja šef … večina ljudi, ki jih poznam na visokih položajih, na koncu dneva nimajo 
časa zase, ampak imajo dejansko 12-urni delovnik, to … pa vsa ta odgovornost pa stres, ki 
pride zraven, mislim, da meni ne ustreza …« 

− postati slaven. 

1ŽN: »Ja slaven jaz vzamem to, da si vedno v medijih, da o teb velik govorijo, lahko si pa 
ti sam šef pa ni treba, da si izpostavljen slavi, si lahko slaven v svoji firmi, ne pa po vsem 
medijskem prostoru.« 

2ŽN: »Nisem taka, da bi se izpostavljala nekaj velik, to mi res ni prioriteta.« 

3ŽN: »… tud ne maram, da drugi preveč vedo vse o teb …« 

4ŽD: »… da bi bla pa slavna, bi morala biti pa res huda pravnica ali pa v politki, ali pa 
zastopat kakšne hud,e ne vem … Da bi bla slavna s svojim poklicem, ne, s temu, kar zdej 
študiram, verjetno ne bom nikol slavna. Če bi hotela biti slavna, bi morala biti kaj drugega, 
ampak mi tut ni, da bi bla slavna pa bi imela otroke pa familjo, mi je deleč od tega, si ne 
želim. Če bi hotela biti slavna, bi hotela bit zdele v teh mojih mladostniških letih.« 

1MN: »Slava in denar mi ni pomembna, največje priznanje mi je, da lahko sam sebi 
dokažem, da sem zmožen nečesa …« 

3MN: »V določenem smislu je fino biti slaven, ampak nisem taka osebnost, da bi bil rad 
slaven … Mogoče, če bi imel kako tako funkcijo bi blo dobr, če bi bil bolj poznan … ane 
…« 

Študenti naravoslovni tehničnih smeri si bolj kot študenti družboslovnih smeri 
želijo: 

− izdelovanje, oblikovanje in izumljanje;  

5ŽD: »Ja lih ni mi da bi nekaj oblikovala, bol me zanima kaj novega, da se lotim bl kot en 
projekt.« 
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6MD: »Ja sej to je logično, če sem rekel, da mi je pomembna nadarjenost, nekak se mi zdi, 
se mi zdi, da nisem posebej nadarjen za to oblikovanje in to, da se nekak povezuje in 
nekak, kot prvo me ne zanima tolk, mislm,i ne vem, nisem posebej uspešen v tem ...« 

− gradnja in popravilo predmetov z lastnimi rokami; 

1ŽN: »Delo z rokami pa ne, ker nisem tolk spretna …« (si ne želi). 

− delo na področju zaščite okolja. 

4MD: »… delo na področju zaščite okolja: kar se tiče metanja papirčko,v sem najbl oštr v 
svoji družbi, se mi že posmehujejo, da pa bi jest kej večjega naredu na tem, se mi pa ne zdi 
…« 

5MD: »Te stvari sem napisal kot nepomembne v poklicu ne pa zame, na primer varstvo 
okolja …« 

Študenti si želijo pri svojem delu zadovoljevati predvsem apolonske izpolnitvene 
vrednote, zato iščejo zanimivo, dinamično delo, ki ima smisel, kjer bodo razvijali svoje 
zanje, talente in sposobnosti: 

1ŽN: »Ja delat neka, kar mi je zanimiv, zaradi tega, ker mi ni da bi delala skoz nekaj eno in 
isto, da mi nebi blo v veselje hoditi v eno službo. Pol mi je tudi pomembno, da razvijam 
svoj znanje zato, ker sem tud na takem področju, kjer se znanja zelo spreminjajo in 
napredujejo in je dobr, če si skoz v stiku s novimi znanji. Potem, da napredujem v svoji 
službi, da tisto, kar delam, ima nek smisel, da mogoče tisto, kar bom enkrat ustvarla, bo 
zelo pomembno za druge ljudi, ne da ne bo imel nobenga smisla.« 

5ŽD: »… je pa to delo, kjer morš imet velik domišljije, velik novih idej, na različen način 
moraš znat pristopit, pa to, men je to všeč, da je delo dinamično, ne bi mogla jest tm sedet 
v pisarni pa počet kake stvari, lahko tut sam da se nekaj dogaja nebi mogla počet vsak dan 
istih stvari.« 

6ŽD: »… ne bi mi blo všeč poklic, kjer nebi bilo, kjer bi si samo zagotovila delovno mesto, 
potem pa nebi bilo nič odvisno od mojega dela in truda, koliko bi lahko napredovala.« 

6MD: »Da pač preko svojega poklica pač deluješ v tej smeri, ki jih predstavljajo tvoje 
osebne vrednote, če ti je ne vem pomembno, da ljudje živijo v slogi, da se lahko odločiš za 
poklic pravnika, ker v veliki meri delamo prav to … Ja ta pomoč drugim mi je še vedno 
zelo pomembna, ker mislim, da poklic, kjer ne skrbiš samo za lastne ekonomske interese, 
ampak pač mogoče narediš kaj bolšga za druge ljudi, ti daje neko posebno vrednost no in 
tud osebno bi občutu posebno zadovoljstvo, če bi v svojem poklicu pomagal drugim ljudem 
… Uporaba talentov in sposobnosti, ja, pač, če mam res kake talente, da dobr opravljam 
svoje delo, da to pomaga, je smiselno, da jih v ta namen tud uporabim in mislim, da bi bil v 
tem primeru tud uspešen.« 

Študenti pričakujejo, da bodo pri delu lahko zadovoljili tudi apolonske vrednote 
moralnega tipa, saj si želijo čas za družino, prijatelje in konjičke:  
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3ŽN: »… predvsem čas za družino se mi zdi zelo pomemben …« 

4ŽD: »Aaaa ampak to je zame pomembno, sej pravm, jest bi vse imela en tak delovnik, da 
imam še vedno ful časa za družino pa za prjatle, da bi prov delala un 8-urni delovnik, pa da 
nebi službe domov nosila. Tako, da ja, ampak ne vem …« 

6ŽD: »… samo nočem pa reskirat, da bi bilo celo življenje samo služba.« 

3MN: »… predvsem čas za družino pa prijatelje pa tko …« 

5MD: »Ja seveda, ravno za družino sm hotel reč, da verjetno bo sedaj eno obdobje, ne bo 
tolk časa, kot če bi šel v en poklic s fiksnim delovnim časom, sam še vedno pa mislim, da 
moraš ločit tako, da imaš za družino še vedno dovolj čas. Tukaj upam, da mi bi ratal čim 
bolj uskladit med družino in službo pa da se ne bo preveč domov nosil.« 

Vendar nekateri fantje o družini še ne razmišljajo. 

2MN: »Zato ker nimam družine pa ni v kratkem planu. Zaenkrat mi je bolj pomembno, da 
imam čas za druge stvari, ki me veselijo.« 

Dionizične potenčne vrednote za študente niso pomemben faktor odločanja. Denar 
v času odločanja za študij ne predstavlja pomembne vrednote. 

2ŽN: »… denar pa ne vem, še vedno se mi zdi, da je bolj, če maš mal manj, pa si srečen, 
kokr da maš ful, pa ne maraš delati tega, kar pač počneš.« 

4ŽD: »To da bi zaslužla velik denarja je … ne vem … kaj pa je velik denarja, višji delavski 
razred, no tisti, ki so povprečni, ampak neka normal plača, kakšna plača je to zdej 2500 
EUR, ne a sem preveč rekla, 1300 EUR do 25000 EUR recimo, da bi bla to ena taka plača 
aaaa …« 

5ŽD: »Ja mislim, da sigurn, da tukej recimo ne mormo govort, da bi me denar stimulirov, 
ker tuki ga tut slučajno ni takga, kot bi ga želel za tako delo, kot ga opravljajo na primer 
kriminalisti al pa tisti, ki delajo na tem varnostne področju, za katerga se jest bl zanimam 
…« 

3MN: »… predvsem čas za družino pa prijatelje pa tko … prej to kot denar ... tak 
materialist pa tut nism …« 

6MD: »Jest mislim, dost mi je pomembno, da ima tvoj poklic, tvoje delo še en drugoten 
pomen, da samo nekaj zaslužiš, denar ane, da pač pomagaš drugim ljudem, al pa da narediš 
kako spremembo na boljše, to mi je pomembno, zato sem omenil osebne vrednote.« 

In za zaključek ugotovitev, ki sem jo zasledila v razgovoru o vrednotah, vendar se 
neposredno ne navezuje na vrednote, a je pomembna za odgovor na izhodiščno 
vprašanje raziskave. Razvoj interesa za delo s stroji se lahko razvija tudi z delom v šoli: 

− pri praktičnem pouku v šoli ali doma; 

3MN: »Imel sem tudi praktično izobraževanje, sem delal s stroji, pa tudi doma rad delam 
na raznih strojih mašinah, ki jih imamo doma. Me to kar veseli no …« 
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− v času študija na fakulteti. 

2ŽN: »V bistvu, če bi me to v prvem letniku vprašal, bi to pač niže postavla, zdej ko mam 
pa vaje pa mal spoznavaš stroje, ker mi moramo pač delat s stroji, s turbinam pa take 
zadeve, pol pa rata pač zanimiv ko dejansko deluje tisto kat ti delaš, kar uporabljaš, zaradi 
tega predvsem. Da bi v prostem času kej pogledala pa delal, to ne, ampak kar se tiče 
poklica pa.« 

Če strnem ugotovitve študenti fokusne skupine največji pomen v svojem bodočem 
poklicu pripisujejo apolonskim vrednotam in kot ključne za zadovoljstvo v poklicu 
izpostavljajo predvsem vrednote izpolnitvenega tipa. Za vrednote moralnega tipa pa 
menijo, da jih poklicno udejstvovanje ne sme zasenčiti: želijo uskladiti delo in službo in 
imeti čas za prijatelje. Presenetilo me je dejstvo, da pri študentih fokusne skupine nisem 
opazila, da bi dionizične vrednote pogojevale njihovo študijsko izbiro, saj, kot so 
povedali v intervjujih, »denar v času odločanja za študij ne predstavlja pomembne 
vrednote«. Vrednote, ki jih ne želijo realizirati v svojem poklicu, izrazito povezujejo s 
področji, ki jih ne poznajo in zato ne marajo in ne prepoznavajo v svojem poklicu. Med 
študenti naravoslovno-tehničnih smeri in študenti družboslovja je opazna razlika v 
interesu, saj si študenti naravoslovja in tehnologije manj kot študenti družboslovnih 
smeri v fokusni skupini želijo predstavljanje novih idej, nadzorovati ostale ljudi, postati 
šef v svoji službi, postati slaven. Večja je želja za: izdelovanje, oblikovanje in 
izumljanje, gradnjo in popravilo predmetov z lastnimi rokami ter delo na področju 
zaščite okolja.  
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8 ZAKLJUČEK 

Študijska izbira je pomembna odločitev, tako za vsakega posameznika kot za 
družbo (Stare 2004), zato bi želeli poznati koncepte odločanja in dejavnike, ki nanjo 
vplivajo. Tako ugotovitve teoretikov poklicne izbire (Parsons, Ann Roe, Holland, 
Super, Krumboltz in Brown) kot rezultati raziskave odpirajo široko paleto dejavnikov in 
vrednot. Ugotovitve na podlagi anketnih vprašalnikov in primerjalne analize s 
populacijo so pokazale nekatere skupne značilnosti vrednot in dejavnikov znotraj 
skupine študentov naravoslovja in tehnologije v primerjavi s študenti družboslovja. 
Vendar so poglobljeni intervjuji razkrili, da preprosta interpretacija teh ugotovitev ne 
odraža realnega stanja. Ugotavljam, da največji problem v razumevanju procesa izbire 
predstavlja medsebojno nezavedno delovanje dejavnikov in vrednot, ki je sebi lastno za 
vsakega posameznika. Značilnosti in okolja vplivajo drug na drugega, iz česar izhaja 
pogled na samega sebe in študijske odločitve (povzeto po Krumboltzu).  

Raziskavo zaključujem z večjim številom pričakovanih in tudi nepričakovanih 
ugotovitev. Ker sem oblikovala tri sklope raziskovalnih vprašanj, bom tudi zaključne 
ugotovitve podala ločeno po sklopih. 

8.1 Oblikovanje poklicnih želja 

Ljudje z različnimi genskimi značilnostmi so izpostavljeni nenehnim možnostim 
učenja v svojem okolju, zato so njihove odločitve o karieri rezultat socialnega, 
kulturnega in ekonomskega okolja, v katerem živijo (povzeto po Krumboltzu). Prav v 
nenehnem učenju in s tem spreminjanju vidim vzroke za spreminjanje poklicnih želja v 
procesu študijske izbire. Na podlagi primerjav poklicnih odločitev v procesu izbire 
lahko za študente fokusne skupine izluščim tri ugotovitve:  

− študenti družboslovja v fokusni skupini so bolj stabilni v svoji poklicni 
odločitvi za smer družboslovja od osnovne šole naprej, 

− študenti naravoslovno-tehničnih smeri v fokusni skupini so v procesu izbire od 
osnovne šole naprej nihali v izbiri med naravoslovno-tehničnimi poklici in 
družboslovnimi poklici, 

− pri dekletih v fokusni skupini je ta razlika v konstantnosti interesa glede na 
študijsko smer opazna pri vseh udeleženkah, pri fantih v skupini pa je manj 
očitna. 

Vzroke za to spremembo v poklicnih željah študenti pripisujejo različnim 
dejavnikom, vendar lahko izluščim nekaj skupnih ugotovitev. Za študente fokusne 
skupine, ki so nihali v izbiri, sem ugotovila, da so jih zanimali praktično vsi šolski 
predmeti, zato spremembo poklicnih želja pripisujejo spremembi interesa za šolske 
predmete, ki je posledica zamenjave učitelja na prehodu iz osnovne v srednjo šolo ali 
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odklonilnega odnos do učenja na pamet. Sprememba interesa za konkretno področje je 
lahko tudi odraz strahu pred sprejemnimi izpiti. 

Vzroke v konstantni odločitvi za smer študija od osnovne šole naprej študenti v 
fokusni skupini pripisujejo stalnemu interesu za učenje tujih jezikov in družboslovnih 
predmetov in konstantnemu odklonilnemu odnosu do naravoslovnih predmetov ali 
konstantnemu interesu za točno določen poklic, ki ne sovpada z interesom za šolske 
predmete samo iz tega področja, temveč izhaja iz vpliva družine. 

Družina s svojim vplivom deluje tako na konstantnost interesa ali na spremembo 
interesa, zato njen vpliv lahko pripišemo pod vzroke za obe poti odločanja. 

Če povzamem, je za študente naravoslovno-tehničnih smeri v fokusni skupini 
značilno večje nihanje interesa v času procesa izbire od osnovne šole naprej. 
Razpršenost interesa se vidi tudi v raznolikosti priljubljenih šolskih predmetov, zato 
poklicne želje nihajo med družboslovjem in naravoslovno–tehničnimi poklici. 
Usmerjenost na relaciji družboslovje – naravoslovno-tehnična smer se oblikuje kot 
interes za točno določen poklic že zelo zgodaj v osnovni šoli pod vplivom družine, ali 
pa interes niha in se izkristalizira kasneje ob prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo ali 
ob zamenjavi učitelja.  

8.2 Dejavniki izbire 

Super je v svojih delih postavil ločnico med notranjimi in zunanjimi dejavniki 
poklicne izbire in hkrati opozoril na pomen interaktivnega vpliva med njimi. 
Interaktivno učenje je temeljni koncept, ki oblikuje posameznika, medtem ko srečuje 
ljudi, ideje, dejstva in objekte v svojem osebnem razvoju (povzeto po Superju). Zato 
sem želela zaznati tako vpliv posameznih dejavnikov, kot vpliv interaktivnega učenja na 
samo študijsko izbiro in s tem študijsko smer. 

Če strnem analizi anketnega vprašalnika in intervjujev, lahko potegnem večje 
število odgovorov o dejavnikih študijske izbire, kot sem jih postavila v raziskovalnih 
vprašanjih. Za večjo preglednost nanizanih ugotovitev jih predstavljam po točkah. 

1. Študenti fokusne skupine večji poudarek pri študijski izbiri pripisujejo 
notranjim dejavnikom, saj vsem osebnim dejavnikom v povprečju pripisujejo 
večji pomen kot zunanjim dejavnikom. Poizkušajo razmišljati o poklicu, ki ga 
bodo opravljali in jih bo zadovoljeval vse življenje, kar je izrazito predvsem pri 
študentih naravoslovno tehničnih smeri.  

2. Zunanjim dejavnikom predvsem študenti naravoslovja in tehnologije v fokusni 
skupini ne pripisujejo posebnega pomena. Vendar se je v intervjujih izkazalo, 
da sta šola in družina večja vplivna faktorja na njihove odločitve, kot si sami 
želijo priznati. Tudi tisti, ki družini in šoli v anketi ne pripisujejo velikega 
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pomena na svojo študijsko izbiro, se v razlagi svojih odgovorov pogosto 
zatečejo v razlaganje družinskih vplivov in vpliva učiteljev.  

3. Študenti družboslovja približno enak pomen pripisujejo tako notranjim kot 
zunanjim dejavnikom, saj je povprečno zelo majhna razlika v korist notranjim 
dejavnikom. V intervjujih močneje, kot izkazuje anketni vprašalnik, izpostavijo 
vpliv zunanjih vplivnih oseb: družine, šole in vrstnikov. 

4. Največji pomen v povprečju študenti fokusne skupine pripisujejo osebnim 
interesom in vrednotam, saj na študijsko odločitev gledajo kot na odločitev, ki 
je produkt »osebnih razlogov« (1ŽN).  

5. Najmanjši vpliv v povprečju študenti fokusne skupine pripisujejo medijskemu 
vplivu. Tudi v intervjujih ta dejavnik študenti redko omenijo. Omenjena je le 
slaba medijska promocija šol (3MN). Kot pozitiven medijski vpliv pa je v 
intervjuju omenjen zgolj ugled poklica v medijih (6MD). 

6. Zelo majhen vpliv v povprečju študenti fokusne skupine pripisujejo vplivu 
vrstnikov. Vendar se v intervjujih izkaže, da nekateri posamezniki (4MD), ki 
niso imeli velikega vpliva iz družine, le-tega nadomestijo z vplivom iz okolja 
svojih vrstnikov. Zato mislim, da vpliv vrstnikov predstavlja predvsem 
kompenzacijo za premajhno odzivnost staršev na problem študijske izbire pri 
otroku. 

7. Družina je v povprečju najpomembnejši zunanji dejavnik v fokusni skupini 
študentov in tudi intervjuji pokažejo na zelo močan in raznolik vpliv predvsem 
staršev na študijsko izbiro. Družina vpliva na otrokovo poklicno odločanje v 
vsem obdobju na različne načine: skozi nasvete, ki jih dajejo vsak dan (6ŽD, 
2MN), s poklicno usmerjenostjo staršev (5MD, 5ŽD), z direktnimi nasveti v 
času izbire (2ŽN, 4ŽD, 1MN), s spodbudnim ali nespodbudnim delovanjem 
(4MD) pri interesih otroka … in ne zgolj skozi atmosfero odnosa s starši, ko 
otrok razvija temeljne potrebe, stališča in interese, kot trdi Ann Roe (glej 
poglavje 3.2). 

8. Šola je v povprečju rangirana šele na devetem mestu med vsem dejavniki, za 
vsemi notranjimi dejavniki, vplivom družine in stanjem v družbi. Vendar 
intervjuji pokažejo na raznoliko vplivno delovanje šole: 

− Učitelji posameznih predmetov, tako v osnovni šoli kot v srednji šoli, 
imajo velik vpliv na poklicno odločitev, saj lahko svoje predmetno 
področje približajo ali odbijejo kot potencialno študijsko področje. Ali kot 
pravi 6MD: ”Vpliv šole je ta, da sem se v šoli pač začel bolj obračat k 
družboslovju kakor naravoslovju.” 
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− Za študente naravoslovno–tehničnih smeri v fokusne skupine lahko trdim, 
da so v večini imeli radi tako družboslovne (v osnovni šoli) kot 
naravoslovne (v srednji šoli) predmete. Študentje družboslovnih smeri v 
fokusni skupini pa ne marajo naravoslovnih predmetov, čemur lahko 
pripišem večjo konstantnost v odločitvi za družboslovje v njihovih 
poklicnih izbirah. 

− Prostočasne dejavnosti pri študentkah naravoslovja niso v korelaciji z 
njihovo študijsko usmeritvijo, kar lahko trdimo pri študentih družboslovja 
(tečaji tujih jezikov).  

9. Zanimiv dejavnik je stanje v družbi, ki ga sicer v anketnem vprašalniku 
študenti rangirajo na drugo mesto, takoj za vplivom družine, vendar v 
intervjuju tega dejavnika nikoli posebej ne izpostavijo. Zato mislim, da realno 
o tem kontekstu študijske izbire v fazi odločanja sploh ne razmišljajo. Prav 
tako, kot se je izkazalo, zelo malo razmišljajo o stanju v gospodarstvu in 
potrebah delovne sile. Razmišljajo na način, ki ga je dobro izrazila ena od 
študentk: »Če ti je všeč, boš že nekaj najdu.« (2ŽN). 

10. V intervjujih je opazna velika medsebojna soodvisnost različnih dejavnikov 
študijske izbire, kar se navezuje na teoretska izhodišča sodobnih teorij poklicne 
izbire (Super, Krumboltz in Brown). Predvsem sem opazila tri močne 
interaktivne vplive: družina v relaciji z vrednotami, družina v relaciji z interesi 
in šole v relaciji z interesi.  

Povzamem lahko, da na izbiro študijskih smeri s področja naravoslovja in 
tehnologije v fokusni skupini vplivajo predvsem notranji dejavniki. Vrednote in interes 
sta dejavnika, ki ga študenti prepoznavajo kot najmočnejši dejavnika, saj iščejo poklic, 
ki jih bi zadovoljeval vse življenje. Čeprav je vpliv družino rangirajo najvišje med vsem 
zunanjimi dejavniki izbire in je rangiran za vsemi notranjimi dejavniki pa je očiten 
interaktivni vpliv družine na razvoj interesa in vrednot. 

8.3 Vrednote in študijska izbira 

Analizi anketnega vprašalnika izpostavi ključno vlogo interesa in vrednot na 
študijsko izbiro. Povzemam Brownovo prepričanje, da igra interes manj pomembno 
vlogo pri poklicnem odločanju kot vrednote, kar utemeljuje z dejstvom, da se interes ne 
presoja kot element pri presojanju uspešnosti osebnih standardov obnašanja. Interes je 
zgolj pokazatelj razvoja želja, ki izhajajo iz vrednot. Vrednote zagotavljajo smer k 
želenemu končnemu položaju in imajo osrednjo vlogo pri izbiri ciljev (povzeto po 
Brownu). Zato sem svoje raziskovanje usmerila zgolj v preučevanje vrednot, ki jih 
razumem kot pojmovanja ali prepričanja o zaželenih končnih stanjih ali vedenjih, 
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usmerjajo in vodijo izbiro ali pa oceno ravnanj in pojavov in so urejene glede na 
relativno pomembnost ( Schwartz in Bilsky povzeto po Musek 2003).  

8.3.1 Vrednostni prostor pri devetošolcih 

Po Kohlbergovi teoriji so devetošolci v 4. stadiju moralnega razvoja: orientacija k 
redu, zakonom in avtoriteti. Vendar je raziskava ROSE v Sloveniji pokazala na zelo 
močno podarjene izpolnitvene vrednote, saj so najvišje rangirane vrednote: delati, kar je 
zame pomembno in smiselno, uporaba svojih talentov in sposobnosti in delati v skladu s 
svojimi prepričanji. Sledijo moralne vrednote: čas za družino, pomoč drugim in čas za 
prijatelj. Med hedonskimi vrednotami je relativno visoko, na 8. mestu od 26 trditev, 
želja po velikem zaslužku. Nepomembno je za devetošolce predvsem delo, ki ga 
prepoznavajo kot fizično delo: delo na področju zaščite okolja, delo z nečim lahkim in 
preprosti, delo z lastnimi rokami in delo s stroji in orodji. 

8.3.2 Vrednostni prostor v fokusni skupini študentov v primerjavi s populacijo 
devetošolcev 

Študenti so po Kohlbergovi teoriji v 5. stadiju moralnega razvoja: socialni dogovor, 
saj poudarjajo relativnost vsake odločitve in splošno družbeno koristnost (povzeto po 
Kohlbergu). Iz odgovorov v intervjujih je opazna kristalizacija vrednot pri večini 
študentov fokusne skupine, saj vrednote uporabljajo za pojasnilo svojega obnašanja 
(povzeto po Brownu). V primerjalni analizi populacije devetošolcev s fokusno skupino 
študentov nisem zasledila bistvenega odstopanja vrednot. Razlike vrednostnega prostora 
so statistično opazne le pri nekaterih vrednotah: da si študenti manj želijo delo z 
živalmi, manj si želijo postati slaven, manj si želijo delo z nečim lahkim in preprostim, 
manj si želijo veliko denarja in bolj si želijo sprejemati svoje odločitve. To razliko lahko 
razumemo kot manjši poudarek hedonskim vrednotam v fokusni skupini študentov, kar 
se navezuje na raziskave drugih avtorjev (Musek, Zupančičeva, poglavje 4.4) o razvoju 
vrednot pri mladih. 

Študenti fokusne skupine največji pomen v svojem bodočem poklicu pripisujejo 
apolonskim vrednotam: ker ne skrbiš samo za svoje ekonomske interese, temveč narediš 
tudi kaj koristi drugim ljudem (6MD); da tisto, kar delam, ima nek smisel (1ŽN); 
razvijanje domišljije (5ŽD); vlaganje lastnih naporov v razvoj (6ŽD ... in kot ključne za 
zadovoljstvo v poklicu izpostavljajo predvsem vrednote izpolnitvenega tipa. Za 
vrednote moralnega tipa pa menijo, da jih poklicno udejstvovanje ne sme zasenčiti: 
želijo uskladiti delo in službo in imeti čas za prijatelje (3ŽN, 4ŽD, 6ŽD, 5MD). Pri 
študentih fokusne skupine nisem opazila, da bi dionizične vrednote pogojevale njihovo 
študijsko izbiro, saj denar v času odločanja za študij ne predstavlja pomembne vrednote 
(2ŽN, 4ŽD, 5ŽD, 6MD). Vrednote, ki jih ne želijo realizirati v svojem poklicu, izrazito 
povezujejo s področji, ki jih ne poznajo in zato ne marajo in ne prepoznavajo v svojem 
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poklicu: delo z živalmi, delo v zaščiti okolja, delo s stroji (1ŽN, 4ŽD, 1MN, 5MD, 
5MN, 6MD). 

8.3.3 Razlike v vrednostnem prostor študentov družboslovja v primerjavi z 
vrednotami študentov na naravoslovno-tehničnem področju 

Študenti naravoslovno-tehničnih smeri si manj kot študenti družboslovnih smeri v 
fokusni skupini želijo: predstavljanje novih idej, nadzorovati ostale ljudi, postati šef v 
svoji službi, postati slaven. Družboslovno usmerjeni študentje želijo skozi 
predstavljanje novih idej zagotoviti svojo prednost pri iskanju službe in način 
dokazovanja (5ŽD) ter način, kako dati delu svoj pečat (5MD), zato to vidijo kot 
pomembno v svojem delu (4ŽD). Študenti naravoslovno-tehničnih smeri pa 
predstavljanje novih idej razumejo zgolj kot raziskovanje (2ŽN). Naravoslovno-tehnični 
študenti ne želijo nadzorovati ostalih ljudi, ker se ne želijo izpostavljati (3ŽN) in želijo 
delo v teamu, kjer je delo organizirano v sistemu koordiniranja (2MN). Družboslovno 
usmerjeni študenti si želijo postati šef, ker to vidijo kot sprejemanje odgovornosti 
(6ŽD). Naravoslovno usmerjeni študenti razumejo besedno zvezo postati šef kot 
možnost napredovanja (1ŽN), jim ne pomeni prioritete v izbiri poklica (1MN) in ne 
želijo te odgovornost (2MN). Slave v poklicu študenti naravoslovno-tehničnih smeri ne 
želijo, ker ne želijo medijske prepoznavnosti (1ŽN), ne želijo izpostavljanja (2ŽN), da 
drugi vedo vse o tebi (3ŽN), razen, če bi bilo to potrebno za uspešno delo (3MN).  

Študenti naravoslovno-tehničnih smeri si bolj kot študenti družboslovnih smeri v 
fokusni skupini želijo izdelovanje, oblikovanje in izumljanje, gradnja in popravilo 
predmetov z lastnimi rokami, delo na področju zaščite okolja. Študenti družboslovnih 
smeri ne želijo izdelovanja, oblikovanja ali izumljanja, ker ji bolj zanimajo novosti v 
obliki projekt (5ŽD) ali se ne čutijo sposobne na tem področju (6MD). Delo z lastnimi 
rokami študenti povezujejo s spretnostmi, ki jih nimajo (1ŽN). Delo na področju zaščite 
okolja očitno premalo poznajo in se ne vidijo v njem (4MD). 

8.4 Priporočila za prakso 

Osnovno vprašanje magistrske naloge je bilo: Kako povečati interes za študij na 
področju naravoslovja in tehnologije? Vprašanje nima enosmernega odgovora, saj sem 
na podlagi teoretskih osnov analizirala številne dejavnike in vrednote, ki zavestno še 
bolj pa podzavestno vplivajo na samo odločitev. Vsak posameznik vstopa v proces 
odločanja z drugačnim zgodovinskim ozadjem, okoljem in pričakovanji. Različne 
vplivne osebe v družini, šoli, vrstniki in mediji prinašajo različne informacije. Vendar 
so poglobljeni intervjuji pokazali, da neke skupne značilnosti kljub temu obstajajo in 
nam nudijo možnost za razmislek. Ugotavljam, da sem v zaključni interpretaciji in 
soočenju ugotovitev anketnega vprašalnika in primerjalnih analiz z analizo intervjujev 
poizkušala soočiti zavedno in nezavedno plat študijske izbire. Tisto kar študentje 
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mislijo, da je vodilo njihovega odločanja in vrednotenja in tisto, kar je nezavedno skrito 
v podzavesti, a nič manj pomembno pri končni odločitvi.  

Mladina danes v poklicnem udejstvovanju želi predvsem zadovoljiti potrebo po 
samorealizaciji (Ule 2003), nadaljnjega osebnega razvoja, kjer bodo lahko razvijali 
svoje sposobnosti in talente (Schreiner 2006- ROSE 2005), delati tisto, kar je zanje 
pomembno in smiselno (Skurjeni 2008- ROSE Slovenija), poiskati poklic, ki jih bo 
zadovoljeval vse življenje (Analiza intervjujev, podpoglavje 7.2.2), zato ne preseneča 
dejstvo, da se za študij odločajo predvsem na podlagi notranjih osebnih dejavnikov. 
Mislim, da od medijskih propagiranja naravoslovja in tehnologije v zaključni fazi 
študijske izbire, lahko pričakujemo le kratkoročne trenutne učinke. Zato sama 
dolgoročno rešitev problema vpisa na naravoslovno-tehnične smeri vidim predvsem v 
zgodnjem razvijanju interesa za ta področja. Interes za naravoslovno-tehnična področja 
je treba graditi že zelo zgodaj doma v družini in ga razvijati skozi celotno osnovno, 
predvsem pa srednjo šolo. 

Vpliv družine vsekakor že od osnovne šole poslušaš doma, nekako kam bi te radi 
spravil, mogoče starši čisto nehote forsirajo otroka pri neki stvari ane, če ne druzga ti 
podzavestno pride notr, to je vsekakor pomembno, glede na to, da si toliko časa 
izpostavljen tem stvarem. (2MN) Žal družina predvsem v mestnem okolju težko razvija 
interes za naravoslovno-tehnične dejavnosti. Zato je seznanjanje staršev o pomenu 
tovrstnega udejstvovanja njihovih otrok pomembno že v predšolske obdobju. Eno od 
možnih rešitev v urbanem okolju vidim v dobro pripravljenih in promoviranih tematskih 
razstavah na temo tehničnih in fizikalnih poizkusov, okoljevarstvenih in naravoslovnih 
vsebin za različna starostna obdobja, ki bi pritegnile družine, predvsem starše z mlajšimi 
otroki. Primer take dobre prakse, ki ga poznam, je Hiša eksperimentov. 

Učitelje in profesorje naravoslovno tehničnih vsebin sama vidim, v kontekstu 
povečevanja vpisa na naravoslovno tehnične smeri, v novi vlogi: promotorja znanosti. 
Mislim, da je za današnji čas preozka usmeritev številnih kolegov, ki so zgolj podajalci 
znanja in iskalci neznanja. Kajti predvsem pri študentkah je opazna velika korelacija 
med smerjo študija in šolskimi predmeti. Tudi same se zavedajo velikega pozitivnega 
ali tudi negativnega vpliva učiteljev na razvoj njihovih interesnih področij: “Ja na 
primer glede šole je bilo zelo pomembn,o kakšne profesorje smo imel v gimnaziji, tisti, 
ki so bili boljši, ti je znal tud bolj priljubit svoj predmet in zaradi tega, če je bil pri 
predmetu slab profesor ane, nisi maral predmeta. Profesorji so bili zelo zaslužni za to, v 
katero smer greš. (6ŽD)  

Velik neizkoriščen potencial predstavljajo šolske interesne dejavnosti, saj v fokusni 
skupini ni bilo opaziti korelacije med interesnimi dejavnostmi in smerjo študija. 
Ponudba interesnih dejavnosti s področja naravoslovja in tehnologije bi lahko občutno 
povečala interes za ta študijska področja. V intervjujih se je izkazalo, da je pomanjkanje 
interesa za delo s stroji, orodji, živalmi, okoljevarstvenimi problemi … pogosto 
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posledica nepoznavanja teh področij. Za razvoj interesa za našteta področja pa ni nikoli 
prepozno. Kot pravi 2ŽN, ki se je z delom s stroji seznanila šele na fakulteti: »V bistvu, 
če bi me to v prvem letniku vprašal, bi to pač niže postavla, zdej ko mam pa vaje pa mal 
spoznavaš stroje, ker mi moramo pač delat s stroji, s turbinam pa take zadeve, pol pa 
rata pač zanimiv, kako dejansko deluje tisto, kat ti delaš …« 

Vsem študentom fokusne skupine so zelo pomembne izpolnitvene vrednote. Zato je 
poznavanje poklicev s področja naravoslovja in tehnologije eden od predpogojev za 
povečanje vpisa na področju naravoslovja in tehnologije. Promocija deficitarnih 
poklicev bi morala potekati že v osnovni šoli s ciljem razvijanja interesa za področje 
dela. Kot je ugotovila 1ŽN, ki študira na deficitarnem področju: »… da sem čist iz 
svojih osebnih razlogov izbrala študij kemijskega inženirstva, ne v srednji šoli nam niso 
teh študijev prav približal tako, da sem se morala sama vse pozanimat.« 

Zadnje priporočila za prakso podajam zelo subjektivno kot mati, učiteljica in 
avtorica pričujoče raziskave. Vsi starši in učitelji bi se morali zavedati, da sta šola in 
družina za dijake temelj, iz katerega črpajo osnovo za odločanje v svoji študijski izbiri. 
Od otrok in dijakov pričakujemo avtonomnost v izbiri. Hkrati v zaključni fazi izbire 
vplivamo nanje z nasveti, priporočili in medijsko promocijo šol, ob tem pa pozabljamo, 
da smo na vrednote, ki so ključni dejavnik pravilne izbire poklica, vplivali osemnajst let 
in da je bil temelj študijske izbire s tem že postavljen. Zato mislim, da s seznanjanjem 
staršev in učiteljev v osnovni šoli začenjamo prepozno. Družbeno koristno bi bilo 
razmisliti o drugačne konceptu poklicne izbire in o seznanjanju staršev in učiteljev o 
njihovem vplivu na poklicno izbiro že v prvih razredih osnovne šole vse do zaključka 
srednje šole. 

Podala sem nekaj pristopov, ki jih sama vidim kot možne smeri za povečanje 
interesa za študij na področju naravoslovja in tehnologije in so se mi porodile tekom 
izvajanja raziskave. Zavedam se, da z njimi že presegam namen in obseg raziskave, 
vendar želim z njimi ponuditi osnovo za nadaljnja preučevanja in razmislek. Upam, da 
sem z raziskavo nakazala nekoliko drugačen način v opredeljevanju izhodišč študije 
izbire, in nudila jasno podlago nekomu, ki bo nadaljeval tam, kjer sama končujem. 
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Priloga 1 

VPRAŠALNIK ZA ŠTUDENTE 

Sem podiplomska študentka magistrskega študija Management. Pišem 
magistrsko nalogo z naslovom Pomen vrednot pri izbiri študija s področja 
naravoslovja in tehnologije. Zato opravljam raziskavo, ki je sestavljena iz 
priloženega vprašalnika in intervjuja o tvoji študijski poti. Kot študenta 3. letnika 
te naprošam za sodelovanje v raziskavi. Z resnim sodelovanjem boš vplival na 
verodostojnost moje raziskave, za kar se ti v naprej zahvaljujem. 

Edita Krč 
OSEBNI PODATKI 
Spol: moški ženska (obkroži) 
 
Študijska smer: naravoslovje in tehnologija - družboslovje (obkroži) 
 
A. MOJ ŠTUDIJ 
 
1. OBLIKOVANJE POKLICNIH ŽELJA
- Kakšne poklicne želje si imel v 5. razredu osnovne šole?  
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
- Kakšne poklicne želje si imel v 1. letniku srednje šole?  
………………..…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
- Katere so bile tvoje študijske želje ob vpisu na fakulteto oz. visoko šolo? 
 
1. prioriteta…………………………………………………………………… 
2. prioriteta……………………………………………………………………. 
3. prioriteta…………………………………………………………………… 
 
- Na katerem mestu vpisnih prioritet je bil program, ki ga študiraš?  
 1 2 3 (obkroži) 

 
- Ali si zadovoljen s svojo izbiro študija?  
 DA NE (obkroži)  
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2. DEJAVNIKI IZBIRE 
Oceni pomen posameznega dejavnika na tvojo končno študijsko izbiro: 
1 - največji pomen … 4 - najmanjši pomen 

Osebna inteligenca 1 2 3 4 
Osebne sposobnosti 1 2 3 4 
Osebne zmožnosti 1 2 3 4 
Osebna nadarjenost 1 2 3 4 
Osebne potrebe 1 2 3 4 
Osebni interesi 1 2 3 4 
Osebne vrednote 1 2 3 4 

 
Vpliv šole 1 2 3 4 
Vpliv družine 1 2 3 4 
Vpliv vrstnikov 1 2 3 4 
Medijski vpliv 1 2 3 4 
Potrebe trga delovne sile 1 2 3 4 
Stanje v gospodarstvu 1 2 3 4 
Stanje v družbi 1 2 3 4 

 
B. MOJ BODOČI POKLIC 
Kako pomembni so naslednji podatki za izbiro tvojega poklica? 
(Odgovori tako, da prekrižaš prostor pred kvadratkom. Če trditve ne razumeš, pusti 

prazno.) 
nepomembno pomembno

1. Raje delam z ljudmi kot s stvarmi………………….  
    

 
2. Pomoč drugim ljudem……………………………...  

    
 

3. Delo z živalmi………………………………………  
    

 
4. Delo na področju zaščite okolja……………………  

    
 

5. Delo z nečim lahkim in preprostim………………...  
    

 
6. Gradnja in popravilo predmetov z lastnimi rokami...  

    
 

7. Delo s stroji in z orodji……………………………..  
    

 
8. Umetniško in ustvarjalno del……………………….  
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9. Uporaba svojih talentov in sposobnosti…………….  
    

 
10. Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje……………  

    
 

11. Predstavljanje novih idej………………………….  
    

 
12. Imeti veliko časa za svoje prijatelje……………….  

    
 

13. Sprejemati svoje odločitve………………………..  
    

 
14. Delovati neodvisno od drugih ljudi……………….  

    
 

15. Delati nekaj, kar je zame pomembno in smiselno...  
    

 
16. Delati nekaj, kar ustreza mojim prepričanjem in 

vrednotam…………………………………….. 
 

    
 

17. Imeti veliko čas za svojo družino…………………  
    

 
18. Delati nekaj, kar vključuje veliko potovanj……….  

    
 

19. Delati na takšnem delovnem mestu, kjer se 
pogosto dogaja kaj novega in zanimivega………... �     

 
20. Zaslužiti veliko denarja…………………………...  

    
 

21. Nadzorovati ostale ljudi…………………………...  
    

 
22. Postati slaven……………………………………...  

    
 

23. Imeti veliko čas za svoje konjičke, aktivnosti in 
interese……………………………………………….. 

 
    

 
24. Postati »šef« v svoji službi………………………..  

    
 

25. Razvijati in izboljšati svoje znanje in sposobnosti..  
    

 
26. Delati kot del skupine z mnogimi ljudmi okoli 
sebe…………………………………………………… 
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INTERVJU: 1MN, 17. 7. 2008 

1. IZBIRA 

Opazila sem, da si imel vedno poklicne želje s področja tehnologije. Ali nisi imel nikoli 
poklicnih želja s področja družboslovja? 

Verjetno zato, ker se nikoli nisem s tem nič ukvarjal, sem se bolj ukvarjal s tehnologijo in 
tem zadevam … Jaz se bil že v 8. razredu odločen nekaj v smeri računalništva. 

Ali to izvira iz prostočasnega interesnih dejavnosti? 

Misli da bolj iz lastnih interesov, pa tistega, kar sem pač počel v tisti starosti. Recimo jaz 
sem se začel pr ... v času 7. razreda sem se jaz začel v bistvu z računalniki ukvarjati. Tako 
da me je v bistvu verjetno to pritegnil k tehničnim zadevam. 

Kateri so bili pa šolski predmeti, ki si jih imel rad in katere ne? 

Ja rad sem imel predmete z mojega področja, recimo računalništvo pa elektrotehnika, 
dočim kakšne take, kot je recimo matematika ali pa jezikovni recimo slovenščina, mi je 
delala težave. 

2. DEJAVNIKI 

Kot ključne dejavnike v tvoji poklicni izbiri navajaš osebne dejavnike in manj zunanje 
dejavnike, saj največjo vlogo pripisuješ inteligenci in interesom, najmanjšo pa stanju v 
gospodarstvu, medijem in trgu delovne sile. Edino kar si izpostavil, je vpliv družine. 
Kako to? 

V bistvu pri teh odločitvah je lahko nate vplivala predvsem družina, pri vseh ostalih 
zadeva, če imaš možnosti, če nimaš drugih omejitev … a … je samo v bistvu družina tista, 
ki te omejuje oz. ti lahko dobro svetuje. 

Se pravi, da ti vidiš dejavnike izbire predvsem kot omejitve? 

Odločitev šolanja je blo pri men tako, da pri prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo v 
bistvu nisem točno vedel, kako se usmert in takrat lahko v bistvu nate vplivajo starši drugi 
dejavniki pa niso vplivali name takrat. 

Kaj pa pri prehodu iz srednje šole na fakulteto? 

Takrat sem bil že odločen, vedel sem katere so opcije, ki so mi na razpolago s to šolo, ki 
sem jo naredil, v bistvu sem se odločal za opcijo, ki mi je najbolj ustrezala in za to opcijo 
sem se tud odločil. 
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3. VREDNOTE 

Med trditvami, ki jim pripisuješ velik pomen, oz. iščeš poklic, ki bo zadovoljeval tvoje 
želja: uporaba talentov in sposobnosti, izdelovanje, oblikovanje in izumljanje, 
predstavljanje novih idej, imeti čas za prijatelje, sprejemati svoje odločitve, delati, kar 
je pomembno in smiselno, kar ustreza prepričanjem in vrednotam, imeti čas za družino, 
razvijati in izboljšati svoje znanje in sposobnosti. Ali skozi študij vidiš, da bo tvoj poklic 
ustregel tem pričakovanjem. 

Ja sigurno, tehnologija, jest ne vidim omejitev v tehnologiji, ta zadeva napreduje z dons na 
juter, je treba delat, je treba raziskovat, dobit novo znanje, hkrati pa moraš imeti v bistvu še 
čas za ostale zadeve, družino, prijatelje … 

 Kot manj pomembno se ti zdi delo z živalmi, postati slaven in postati šef, kako to? 

Tisto, da bi postal šef, se mi ne zdi tolk pomembno kot to, da se jest izobražujem pa 
izpopolnjujem, a ne. To, da bi bil nekoč šef, niti ni tako pomembno, če bi to prišlo 
spotoma, OK, če pa ne, nisem obremenjen s tem. Ostale zadeve, delo z živalmi mi ni 
pomembno, ker tudi moja stroke nima dosti veze s tem. Slava in denar mi ni pomembna, 
največje priznanje mi je, da lahko sam sebi dokažem, da sem zmožen nečesa, a … 
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INTERVJU: 2MN, 13. 11. 2008 

1. IZBIRA 

Tvoje poklicne želje so se spreminjale in so bile tako s področja naravoslovja kot 
družboslovja. Kako to? 

V bistvu nisem imel nekih striktnih želja, bistvo je, da rad delam z ljudmi in da rad 
potujem, na koncu je premagalo naravoslovje, ker se v bistvu najbolj pokriva z mojimi 
zmožnostmi, ki jih imam … 

Kateri pa so bili tvoji najljubši predmeti v šoli? 

Fizika, matematika … 

Kakšne pa so bile tvoji prostočasne aktivnosti? 

Glasba in šport … 

2. DEJAVNIKI 

Kot odločilna dejavnika v tvoji študijski izbiri si navedel osebne potrebe in osebne 
vrednote. Zakaj? 

Ja osebne potrebe so nekak finance, osebne vrednote pa … men se zdi pomembno, da v 
tem, kar delaš, tut uživaš drugač, nisi zmožen neke dolge kariere pač narest, tko da moraš 
pol gledat, da se pokrije ta finančni del in tisti del, ki te pač veseli, ki se na koncu tut 
pokriva s tvojimi vrednotami … 

Zanimivo, da si ostale notranje dejavnike: inteligenco, sposobnosti, zmožnosti, 
nadarjenost, relativno slabo ocenil, najslabše pa si ocenil interese. Zakaj? 

Ker mislim, da v tistem času osebnih interesov nisem imel še tako dobro izoblikovanih, da 
bi vedel, to pa je res to in pri odločitvi ni vplival, ker sem dal prednost povsem drugim 
stvarem. 

Med zunanjimi dejavniki si pa zelo visoko rangiral vpliv šole, vpliv družine, vpliv 
vrstnikov in medijski vpliv. 

AAA …Vpliv družine vsekakor že od osnovne šole poslušaš doma, nekako kam bi te radi 
spravil, mogoče starši čisto nehote forsirajo otroka pri neki stvari ane, če ne druzga, ti 
podzavestno pride notr, to je vsekakor pomembno, glede na to, da si toliko časa 
izpostavljen tem stvarem … a ... Vpliv vrstnikov ... aaa … vsekakor slišiš za vsako 
fakulteto od starejših: moj brat je imel pa take in take probleme na tem faksu, aaa pa naj bo 
resnično ali ne, dobiš nek vtis. Jest v računalništvo sem preden sem šel študirat, dobil zelo 
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negativne pripombe, ker dejansko, preden sem šel študirat, nisem poznal nobenga, ki bi 
naredu ta faks.  

In te to ni odbilo? 

Me je najprej, zato ker najprej nisem mislil it računalništva, na koncu pa sem se vseeno 
odločil? 

Najnižje si rangiral potrebe trga delovne sile in stanje v gospodarstvu? 

Mislim, da takrat, ko se ljudje jasno odločajo o tem, kaj bodo šli študirat, ne gledajo tolk 
gospodarskega stanja, mogoče zdej bolj, če bi se dejansko odločal za to stvar, bi več ljudi 
šlo v naravoslovje, ampak dejansko stanje ni tako. 

3 .VREDNOTE 

V poklicu imaš veliko pričakovanj, saj si veliko trditev označil kot zelo pomembne: 
uporaba svojih talentov in sposobnosti, izdelovanje, oblikovanje in izumljanje, 
predstavljanje novih idej, imeti čas za prijatelje, sprejemati odločitve, delati, kar je 
pomembno in smiselno, vključuje veliko potovanj, delo naj bo zanimivo in novo, 
zaslužiti veliko denarja in razvijati in zboljšati svoja znanja in sposobnosti. Ali misliš, 
da bo tvoj poklic lahko zadovoljil vse to? 

Jih kar večino zadovoljuje, jest v bistvu že v eni firmi mal delam in kar ustreza vsem 
kriterijem, ki sem jih napisal. 

Tudi čas za prijatelje …? 

Ja, to pa mal manj … 

Nepomembne so ti sledeče trditve: delo z živalmi, pomoč drugim ljudem, delo s stroji in 
orodji, delati nekaj, kar ustreza vrednotam in prepričanjem, imeti čas za družino, 
nadzorovati ostale ljudi, postati slaven in postati šef v svoji službi? 

Predvsem nadzorovati ostale ljudi se mi zdi tko …, načeloma si ustvariš nek kolektiv, ki je 
samoiniciativen, ne da moraš biti ti nekdo, ki striktno vodi ali pa nadzoruje neko skupino 
ljudi, mogoče si, kako bi rekel, tim leader, da koordiniraš, ampak nadzorovanje se mi zdi 
tko …, če je že nadzor potreben, pol v takem timu jest ne bi bil … Ja šef … večino ljudi, ki 
jih poznam na visokih položajih, na koncu dneva nimajo časa zase, ampak imajo dejansko 
12-urni delovnik, to … pa vsa ta odgovornost pa stres, ki pride zraven, mislim, da meni ne 
ustreza … 

Kaj pa čas za družino, to ti ni pomembno? 

Zato ker nimam družine pa ni v kratkem planu. Zaenkrat mi je bolj pomembno, da imam 
čas za druge stvari, ki me veselijo. 
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Kako, da ti ni pomembno delo, ki ustreza vrednotam in prepričanjem? 

Tle bo pa verjetno ena pomota, mogoče sem zamešal … 

Kaj pa delo s stroji in orodji? 

Mislim vsekakor ni pomembno pri tem, s čimer se bom ukvarjal … 

Računalnik je orodje? 

Je orodje, vendar se ga uporablja manj, kot vi mislite, da se ga, v bolj strogo poslovnem 
svetu, ni tok pomembno, kot za kovača nakovalo ... 
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INTERVJU: 3MN, 20. 10. 2008 

1. IZBIRA 

Vse tvoje poklicne želje, ki si ji imel, so bile s področja tehnologije in naravoslovja, 
nikoli s področja družboslovja, kako to? 

Že od nekdaj sem bolj tehnični tip, tako da sem se že po srednji šoli odločil za tehnično 
smer izobraževanja, tako da sem izbral to šolo. 

Družboslovje te pa ni nikoli zanimalo? 

Ne, to pa ne. Imam brata, ki ga to zanima, jest pa sem bolj po očetu. 

Te niso zanimali nobeni družboslovni šolski predmeti? 

Ne … sem ta prav tehnični tip … 

Kateri predmeti so ti delali težave v srednji šoli? 

Največ matematika, ampak zato ker sem bil mal len (smeh) … slovenščina kr … to je pa kr 
to ... 

Katere predmete si imel rad? 

Ja fizika, angleščina, nemščina, biologija, geografija me zanima na splošno, pa zgodovina 
tut … 

To so predvsem predmeti z družboslovja, pa te niso pritegnili v izbiro poklica s teh 
področij? 

Zato ker se pač nisem videl v tem, pa tudi doma smo bl … oče je tehničnega tipa pa tko, bl 
se vidm v tem kot pa v družboslovju, določen pomen je mel tut ta povpraševanje, kakšna 
delovna sila se rab dons. 

2. DEJAVNIKI 

Med ključnimi dejavniki, ki so botrovali tvoji poklicni odločitvi, navajaš osebne 
sposobnosti, zmožnosti in vpliv šole. Mi lahko to malo pojasniš? 

… mh … vpliv šole je pomemben zato, ne vem, ker sem že prej tako podlago imu, ker sem 
tehnična šola, ane, zato sem tud naprej šu v tehnično smer ... Osebne sposobnosti imam 
take … tehnične se vidim v tem poklicu ane te smeri … 

Zelo visoko si rangiral tudi vpliv vrstnikov in vpliv trga delovne sile? 

Ja, vrstniki so tut vplival, so zbral tako šolo, sem pol tut jest se odloču, mal so vplival, kr 
velik, ker so šli kolegi moji v to smer … 
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Kaj pa trg delovne sile? 

Ja poj pa tut kr velik vpliv naredil, k so me doma tko prepričal, da v tem je prihodnost, v 
družboslovju jest ne vidim takšnega povpraševanja kot na tem področju. 

 Zelo nizko si rangiral medijski vpliv. Ali misliš, da mediji niso vplivali na tvojo 
poklicno odločitev? 

Ne, to pa v glavnem ne. Pa tut nisem zasledu nikjer kakšne medijske reklame kakšne šole. 

Kaj pa oglaševanje, kateri poklici so perspektivni v medijih? 

Ja to pa že po televiziji vidiš, da so tehnične smeri zaželene zdej. 

3. VREDNOTE 

Od vrstnikov zelo odstopaš v tem, da izkazuješ velik pomen delu s stroji in orodji. Kako 
to? 

Imel sem tudi praktično izobraževanje, sem delal s stroji, pa tudi doma rad delam na raznih 
strojih, mašinah, ki jih imamo doma. Me to kar veseli, no … 

Kot najpomembnejše si rangiral: delo s stroji, imeti čas za prijatelje, neodvisnost, delo, 
ki ustreza vrednotam, imeti čas za družino, zanimivo delo, razvijanja znanj, dobro 
plačilo. Ali misliš, da bo tvoj poklic ustrezal vsem tem željam? 

Ja, to je bl utopično razmišljanje, da mi bo vse to dosegljivo ja, ampak upam, da jih bo čim 
več, predvsem čas za družino pa prijatelje pa tko … prej to kot denar .. tak materialist pa 
tut nism … 

Zanimivo je, da si zelo nizko rangiral slavo v poklicu? 

V določenem smislu je fino biti slaven, ampak nisem taka osebnost, da bi bil rad slaven … 
Mogoče, če bi imel kako tako funkcijo bi blo dobr, če bi bil bolj poznan … ane … 
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INTERVJU: 4MD, 5. 11. 2008 

IZBIRA 

Med svojimi poklicnimi željami si vedno izkazoval interes za poklice s področja 
družboslovja. Zakaj? 

Jaz mislim, da je imela predvsem družba vpliv na to, tehtnega razloga ni blo, pa ne bi 
vedel, je pa res da so me že v osnovni šoli bl zanimal družboslovni predmet, v srednji šoli 
tud, recmo v osnovni pa tut tehnika pa likovni pa take. Predvsem name je največ okolje 
vplival. 

Omenil si, da so te zanimal tudi tehnika in likovni pouk? 

Ja tehnični predmeti pa likovni pa umetnost kasneje v sredni. Sej pravm, jest sm imel 
občutek, da že v prehodu iz osnovne v srednjo nisem imel nekega vodstva, da sem že tam 
pač …, povsem pa potem v srednji delal s tistim, kar sem imel, da bi bil zelo priden v 
srednji tut nisem bil, odločitev za faks, ki sem ga zbral, je bla tista izredna, ki se mi je zdela 
najbolj optimalna, kar sem imel pač dano glede na ocene, je bla pač samo organizacija pač 
s tega vidika … 

Omenil si zanimanje za tehniko? Kako da si nisi želel poklica s tega področja? 

Ja, to je bilo v osnovni šoli, s prehoda z osnovne sem želel it na oblikovno it, pa sem bil 
premlad, da bi se o tem odločal, kakšnega vodstva staršev nisem imel, sem bil bl sam seb 
prepuščen, kar se tega tiče, poj pa sem se odloču tako, kot se je okolica … Ocene sem imel 
bolj povprečne pa sem se ustrašu tistga, da je še dodaten test, ki j bil pogoj. 

Kakšne so bile v tem obdobju tvoje prostočasne dejavnosti? 

Bl šport … ja fuzbal … 

2. DEJAVNIKI 

Med dejavniki si zelo visoko ocenil osebne zmožnosti in osebne potrebe, zelo nizko pa 
osebno inteligenco in nadarjenost. Zakaj? 

Ja čudno (razmislek). Ker kake večje nadarjenosti ne rabiš za to, kar sem jest šu delat, da že 
prideš na ta faks, ne rabiš, sam pridnost pa delavnost, pa še to se ne rabiš velik trudit. 

Med zunanjimi dejavniki si kot nepomembne napisal vpliv družine, medijski vpliv, 
potrebe trga delovne sile in stanje v gospodarstvu? 

Zato ker nas je velik na trgu, vpliv družine ni bil … 

Vpliv vrstnikov si pa visoko ocenil? 
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Ja, ker pr men je pač tko blo, da se jest tm končal, je bil vpliv vrstnikov kar velik, ko smo 
se odločal, sem se kokr so se največ odločal moji vrstniki, jaz imam že iz osnovne šole 
sošolca, no trije smo, ki smo se ves čas skupaj družil … 

3. VREDNOTE 

Kot dokaj pomembno si ocenil delo s stroji in orodji, čeprav študiraš družboslovje? 

Ja, ker me to veseli, men je to pomembno, sicer v tem poklicu tega ne morm uporabljati, 
ampak sem to čist tko povedal, kar me veseli. 

Kot najpomembneje pri svojem poklicu si izpostavil, da raje delaš z ljudmi kot stvarmi, 
predstavljanje novih idej, sprejemanje svojih odločitev, delati neodvisno od drugih, 
delati, kar je pomembno in smiselno, imeti čas za družino, delati, kjer je zanimivo, 
razvijati in izboljšati svoje znanje, delati s skupino ljudi okoli sebe. Misliš, da bo tvoj 
poklic vse to zadovoljil? 

Ne. Redko kateri poklic vse to zadovolji, mislim, da ga ni, zdej če sem že tm rekel, da mi je 
dobr v skupini delat in neodvisnost že ne gresta skup. Neodvisnost je to, da greš v svoje 
podjetje, da si samostojen, da se sam odločaš, al pa da si tm vodja podjetja, ki vse odločaš.  

Kot nepomembno si ocenil delo na področju zaščite okolja, gradnja in popravilo 
predmetov z lastnimi rokami in postati slaven. Zakaj? 

Delo z rokami ne, bit slaven je nepomembno čist, delo na področju zaščite okolja: kar se 
tiče metanja papirčkov, sem najbl oštr v svoji družbi, se mi že posmehujejo, da pa bi jest 
kej večjega naredu na tem, se mi pa ne zdi … 
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INTERVJU: 5MD, 13. 11. 2008 

1. IZBIRA 

Vedno si imel poklicne želje s področja družboslovja. Zakaj? 

Ja ne vem v bistvu, sicer me zanimajo tud druge stvari, že od majhnega, ne vem, že v 
osnovn šol se rekel, ne vem, kaj me je potegnil v pravo. To me je potegnil, jest vem, da 
sem že v 6. razredu rekel razredničarju, da bom šel pravo študirat. Pa mi je rekel, to se boš 
do takrat verjetno še premislil. Pa sem kar na tem vztrajal, tko da … 

Ali te področje naravoslovja in tehnike ni nikoli zanimalo? 

So me ja, tehnični poklici so me vlekli vmes tisto obdobje, ko se je bilo treba vpisat, 
mogoče sem se mal ustrašu, al kaj je blo, likovna akademija me je potegnila. An sam je pol 
tud prepozn blo, ker nisem mel teh tečajev narejenih in pol se nisem za to odloču. Opcija je 
bla pol tud, da bi ob študiju še likovno delov, sam se potem nisem odloču za to. Da bi 
izrecno rekel, ne bom šel pravo, to pa ne, so me zanimale stvari, sem bral, mogoče zraven 
kot hobi, obenem sem pa rekel to in to bom … 

Kakšne pa si imel hobije? 

Od športa, z modelarstvom sem se ukvarjal, z inštrumenti: kitaro, klavir, pa se pravim, 
šport v osnovni šoli je bil glaven šport, v srednji pol glasba, zraven se je pa najdl 
modelarstvo, risanje … 

Katere predmete si imel rad v srednji šoli? 

To je zelo zanimivo matematika … to mi noben ne more verjet k sem zdej na tem faksu, 
ampak res matematiko pogrešam, to priznam. Drugač imam pa rad matematiko, zgodovino, 
filozofija mi je bila zelo všeč, potem kemija, dokler nisva imela konflikta s profesorico, 
mogoče tud delno slovenščina ta književnost ... 

2. DEJAVNIKI 

Med dejavniki, ki si jih navedel kot najpomembnejše za tvojo študijsko odločitev, si 
napisal osebni interes, inteligenca, sposobnosti, vrednote in vpliv družine, s tem da si 
kot najpomembnejšega napisal osebni interes. Kako to? 

Če najprej začnem z vplivom družine, to je bilo mišljeno tako, kot sem tam videl pri 
starših, oče je tud pravnik odvetnik in sem verjetno s tem gor rasu, tud pogovarjal smo se 
doma velik od tega, zaredi tega sem tud bl spoznal ta sam poklic, študij prek njega, ni blo 
to mišlen, da bi mi rekl, to morš it študirat, delč od tega, ampak sm se sam odloču, sm 
glede pač na poznavanju tega. Kaj sem še rekel? 

Interes, inteligenca, vrednote …? 
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Ja ne vem, zanimal me je pač … interes, jest sem se pozanimal glede tega, mene je 
zanimal, hotel sem vedeti več stvari na tem področju, razne stvari, zdej sem vzel ta predmet 
pravo intelektualne lastnine kot dodatnega, pač te stvari me zanimajo in bi rad še kaj več 
vedel o njih, mislim, da bom v tem delal pa upam, da bom delal v tem … a … Vrednote, to 
pač pravo zdej naj bi nadzoroval določene stvari. Jest sem čist takoj rekel, da ne bom nikol 
delal na kazenske področju, ker ne bi bil nikol sposoben, da bi moral brant nekoga, za 
katerega bi vedel, bi bil prepričan, da je storil nekaj, dober v redu, če je v trgovini ukradu, v 
redu, požreš in ga braniš. Da pa veš, da je poškodoval, ubil nekoga, ženo, sina, kogar kol, 
pa ne bi mogel tega branit in na tem področju delat. 

Kot nepomembne dejavnike pri tvoji študijski izbiri si pa napisal vpliv šole, vpliv 
vrstnikov, medijski vpliv, stanje v gospodarstvu in stanje v družbi? 

Vpliv šole, ja v šol nikoli ni bil predstavljen ta poklic pravnika, kot takega, in tudi glede 
vrstnikov. Vsi ga gledajo kot dobrega, sam po drugi strani pa eeeeeeeeee to se je treba 
toooolk učit, pejt raj kej lažjega ali pa, pa ne rečem, da je kakšen faks lažji ali težji, sm jest 
sem se tko odloču mal se je treba zapomnt … Torej v šol, jest se ne spomnim, se od 
poklicev ne spomnim, da bi nam jih nekaj velik predstavljal, ali da bi nas poskušal usmeriti 
… Jest nisem šel na razne … kako se je že reklo, k psihologinj, kaj je tvoja najbolj 
primerna poklicna usmerjenost, jest sem vedel kam bom šel. Stanje v gospodarstvu pa … 
ne da tega ne bi spremljal, ampak jest sem bi že nekako odločen skozi celo osnovno in 
srednjo šolo za ta faks ta poklic in v 5., 6. razredu nisem spremljal teh stvari, da bi se na 
podlagi tega odločal … 

3. VREDNOTE 

V tvojem poklicu se ti zdi pomembno uporaba talentov in sposobnosti, predstavljanje 
novih idej, sprejemanje svojih odločitev, delovanje neodvisno od drugih, delati tisto, kar 
je pomembno in smiselno ter v skladu s prepričanji in vrednotami, delo, ki je zanimivo 
in imeti čas za družino. Ali misliš, da bo tvoj poklic vse to zadovoljil? 

Ja seveda, ravno za družino sm hotel reč, da verjetno bo sedaj eno obdobje ne bo tolk časa, 
kot če bi šel v en poklic s fiksnim delovnim časom, sam še vedno pa mislim, da moraš ločit 
tako, da imaš za družino še vedno dovolj čas. Tukaj upam, da mi bi ratal čim bolj uskladit 
med družino in službo pa da se ne bo preveč domov nosil. Ostalo pa … Mislim, da je en 
del tega poklica čist obrtniški, pogodbe, ki jih pišeš po enem kopitu, še vedno pa določene 
kejse lahko daš nekaj svoje izvirnosti, iznajdljivosti, povezovanja, mogoče tistih pogledov 
iz ozadja, ki jih nekdo opazi, nekdo ne in tako kot v glasbi delamo svoje komade, nekaj 
svojga narediš iz delov, ki jih že poznamo, glasbe se ne da izumt, tut tukej nekaj novga se 
ne da naredit, da se pa narediti novo povezavo drugačno in dati svoj pečat … 

Kot povsem nepomembne v poklicu si označil izjave: Raje delam z ljudmi kot stvarmi, 
delo z živalmi, delo na področju zaščite okolja, delo z nečim lahkim, gradnja in 
popravilo predmetov z lastnimi rokami, delo z stroji in orodji. 
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Te stvari sem napisal kot nepomembne v poklicu, ne pa zame, na primer varstvo okolja … 
ne tem, tut, saj pravim, večina pravnikov je poznanih na tisti ozko usmerjenih, super 
obvlada stvari v službi, ne zna pa na primer doma žarnice zamenjat … To se trudim, da 
znam, čimveč tega naredim, sam tm sem govoril pač za poklic, ne kok to men pomen v 
zasebnem življenju. Zdej to delo na primer s stvarmi ali ljudmi … delaš pač tisto stvar, ki 
jo dobiš, tist kejs, k ga dobiš in tko, kot sem rekel, prej probaš eno določeno stvar notr dat, 
del sebe, čim boljš naredit, pa ne gre za to, al gre za eno parcelo dobesedno, za nakup neke 
parcele ali da poskušaš pomagat nekomu okrog neke dediščine. Zdej delo z živalmi lih ne 
vključuje tolk, zdej lah kakšno mučenje živali, sam na kazenskem področju me tko ne 
zanima. Sedaj sem se spomnu za varstvo okolja, to bi verjetno, če bi še enkrat prebral, bi 
dal nekaj srednjega, ker vse spremembe in to vsi poudarjajo … 

 



Priloga 2 

INTERVJU: 6MD, 13. 11. 2008 

1. IZBIRA 

Študiraš na družboslovnem področju, vendar so te privlačili tudi poklici z 
naravoslovnih smeri. Kako to? 

V bistvu me je družboslovje začelo bl zanimat koncem gimnazije, ko je prišla ta odločitev 
v bistvu, kaj bomo šli študirat, takrat je tud bl upadel moj zanimanje v bistvu za 
naravoslovje, edin naravoslovni predmet, ki me je zanimal, je bla matematika, ne pa 
biologija ali fizika in v bistvu mi je edina naravoslovna smer, ki bi jo šel študirat, ostala 
matematika, ki sm jo tud navedel med te tri možnosti za študij, deloma ker sem vedel, da 
tam ni vpisa in bom potreboval status, če ne bom sprejet na pravo … 

Torej je bila to le varovalka? 

Je bila varovalka, vendar v kolikor bi prišlo do tega, da bi študiral matematiko, bi dejansko 
hodil in se bi dejansko potrudil, če bi me zadeva potegnila. 

Katere predmete si imel najraje v srednji šoli? 

V srednji šoli sem imel najraje zgodovino, filozofijo, matematiko,….pa športno vzgojo. 
Tud geografija mi je bla v redu. 

Kakšen pa si imel prostočasne dejavnosti? 

Dost sem se ukvarjal s športom, drugače pa kar me je trenutno zanimal … 

2. DEJAVNIKI 

Med odločilnimi dejavniki tvoje študijske izbire si izpostavil le osebno nadarjenost. 
Zakaj? 

Ja v bistvu, zdi se mi, če si za nekaj osebno nadarjen, imaš velik več možnosti, da boš v 
tem poklicu, za katerga si nadarjen, tut uspel, pa bolj pač zadovoln, če si tekom tega, ko se 
učiš poklica, pa k spoznavaš, si ti ni tolk treba učit, al pa premagovat neki ovir, če maš že 
neko podlago, danost, da lahko to speleš. 

Kot srednje pomembne si navedel osebne potrebe, medijski vpliv, stanje v gospodarstvu, 
vpliv šole. Zakaj? 

Pač osebne potrebe, pač zelo mi je pomembno, da imam določen čas pač zase, za druženje 
s prijatelji ali pa mogoče kasneje z družino. Medijski vpliv … je pač, očitno sem se pač 
odločil za študij, ki je smatram, ki ti prinese določen ugled, spoštovanje mogoče. Vpliv šole 
je ta, da sem se v šoli pač začel bolj obračat k družboslovju kakor naravoslovju. 
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Nobenega od naštetih dejavnikov nisi označil kot nepomembnega, si pa najniže 
ovrednotil osebno inteligenco, sposobnosti, zmožnosti, vrednote, vpliv družine, vpliv 
vrstnikov, potrebe trga dela in stanje v družbi? 

Ja to zato, ker za nobenega nisem dal odločilnega pomene za izbiro poklica. Zdel se mi je, 
da vsi na določen način vplivajo mogoče na odločitev, sicer ne vem kako, ni se mi zdel, da 
bi ga izpostavil kot zelo pomembnega. 

3. VREDNOTE 

Kot nepomembno za tvoj poklic si navedel: delo z živalmi, delo stroji in orodji, 
izdelovanje oblikovanje in izumljanje. Kako to? 

Ja sej to je logično, če sem rekel, da mi je pomembna nadarjenost, nekak se mi zdi, da 
nisem posebej nadarjen za to oblikovanje in to da se nekak povezuje in nekak, kot prvo me 
ne zanima tolk, mislim ne vem nisem posebej uspešen v tem. Delo z živalmi pač nimam 
posebnega odnosa do živali, mi nebi nekaj posebnega pomenil … Stroji in orodji se ne 
predstavljam, da bi uporabljal pri delu. 

Kot zelo pomembno navajaš pomoč drugim ljudem, uporaba talentov in sposobnosti, 
delovati neodvisno od drugih, delati, kar je pomembno in smiselno, kar ustreza 
prepričanjem in vrednotam, razvijati znanja in sposobnosti. 

Ja ta pomoč drugim mi je še vedno zelo pomembna, ker mislim, da poklic, kjer ne skrbiš 
samo za lastne ekonomske interese, ampak pač mogoče narediš kaj bolšga za druge ljudi, ti 
daje neko posebno vrednost no in tud osebno bi občutu posebno zadovoljstvo, če bi v 
svojem poklicu pomagal drugim ljudem … Uporaba talentov in sposobnosti, ja, pač, če 
mam res kake talente, da dobr opravljam svoje delo, da to pomaga, je smiselno, da jih v ta 
namen tud uporabim in milim, da bi bil v tem primeru tud uspešen … Delati neodvisno: 
jest po svoje nimam nobenih problemov s tem, če mi nekdo daje navodila, kako naj delam, 
al pa, kako se kaka stvar naredi, logično, ampak vseeno se mi zdi pomembno, da delam čim 
bolj samostojno, to mi je pomembno, je smiselno … Jest mislim, dost mi je pomembno, da 
ima tvoj poklic, tvoje delo še en drugoten pomen, da samo nekaj zaslužiš, denar ane, da pač 
pomagaš drugim ljudem, al pa da narediš kako spremembo na boljše, to mi je pomembno, 
zato sem omenil osebne vrednote. Da pač preko svojega poklica pač deluješ v tej smeri, ki 
jih predstavljajo tvoje osebne vrednote, če ti je ne vem pomembno, da ljudje živijo v slogi, 
da se lahko odločiš za poklic pravnika, ker v veliki meri delamo prav to … 
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INTERVJU: 1ŽN, 10. 11. 2008 

1. IZBIRA 

Samo v osnovni šoli si imela poklicne želje s področja družboslovja, potem kasneje v 
srednji šoli in v času vpisa na fakulteto pa so te zanimali poklici s področja 
naravoslovja. Kako to? 

V srednji šoli sem šele videla, da mi bolj ležijo naravoslovni predmeti kot pa družboslovni, 
da sem bolj tip naravoslovca. Tudi po ocenah sodeč se je vidl, da so mi šli sam kemija 
matematka, fiska, kar se pa družboslovnih predmetov tiče, pa mi ni šlo, pa tut nisem tip 
človeka, ki bi sedela za knjigam in se učila na pamet. 

Kakšne so bile tvoje prostočasne interesne dejavnosti, ali so bile vezane na 
naravoslovje? 

Ne. Sploh nikoli nisem prov da bi na kake krožke hodila iz naravoslovja, je pa res, da sem 
zmeraj hodila na tekmovanja kar so bla iz teh predmetov iz naravoslovnih, ne pa 
družboslovnih. 

2. DEJAVNIKI 

Med dejavniki si zelo visoko ovrednotila vse notranje dejavnike, saj si vse notranje 
dejavnike rangirala najvišje na lestvici, zelo nizko pa si rangirala zunanje dejavnike. 
Zakaj? 

Ja nikoli niso name vplival ne vrstniki ne šola, študij sem si izbrala čist sama, kar je mene 
veselil, čist iz osebnih razlogov. Mi ni noben ne učiteljice v šol ne starši niso name vplival, 
kaj si bom izbrala, ampak sem gledala samo na to, česa sem jest zmožna, kaj men najbl leži 
in kater študij bom najlaže dokončala. 

Med zunanjimi dejavniki si najvišje rangirala potrebe trga delovne sile, stanje v 
gospodarstvu in stanje v družbi? 

Ja ne vem, zdi se mi zlo pomembn da sem izbrala tak študij, da imam možnost zaposlitve, 
da imamo v gospodarstvu firme, ki se ukvarjajo s tem. Ni mi blo, da bi si izbrala študij, kjer 
nam mogla dobit službe, bom iskala službo, to so predvsem te družboslovne, kar so nas 
opozarjal že v srednji šoli. Sam zato sem tko … 

Zelo nizko si rangirala vpliv šole, družine, vrstnikov, medijski vpliv? 

Ja to sem že prej povedala, da sem čist iz svojih osebnih razlogov izbrala študij kemijskega 
inženirstva, ne v srednji šoli nam niso teh študijev prav približal, tako da sem se morala 
sama vse pozanimat. Tud družina in vrstniki sploh niso vplival name, zato ker so tudi 
vrstniki šli vsi na druge fakse kokr jest, tko da sem sedaj kar sama na tem faksu … 
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3. VREDNOTE 

V poklicnih željah si zelo visoko rangirala željo postati šef v svoji službi. Kako to? 

Imam cilje da, da bi kdaj bla tudi v ene firmi, da bi napredovala; najvišje mesto, kar lahko 
napreduješ v eni firmi je, da si šef. Imam ambicije, da se ti skoz nekaj dogaja in da ti 
napreduješ, da en cen kar delaš in te skoz postavlja na višja mesta. 

Zanimivo, da si postati slaven rangirala kot nepomembno v svojem poklicu? 

Ja slaven jaz vzamem to, da si vedno v medijih, da o teb velik govorijo, lahko si pa ti sam 
šef pa ni treba, da si izpostavljen slavi, si lahko slaven v svoji firmi, ne pa po vsem 
medijskem prostoru. 

Kot najbolj pomembno pričakovanje v svojem poklicu si označila delati tisto, kar je 
pomembno in smiselno ter ustreza vrednotam in prepričanjem, zanimivo delo, delo, kjer 
razvijaš znanja in sposobnosti in možnost postati šef. 

Ja delat nekaj, kar mi je zanimiv, zaradi tega, ker mi ni, da bi delala skoz nekaj eno in isto, 
da mi nebi blo v veselje hoditi v eno službo. Pol mi je tudi pomembno, da razvijam svoj 
znanje zato, ker sem tud na takem področju, kjer se znanja zelo spreminjajo in napredujejo 
in je dobr, če si skoz v stiku z novimi znanji. Potem, da napredujem v svoji službi, da tisto, 
kar delam, ima nek smisel, da mogoče tisto, kar bom enkrat ustvarla, bo zelo pomembno za 
druge ljudi, ne da nebo imel nobenga smisla. 

Veliko stvari si označila kot nepomembne v svojem poklicu: delo z živalmi, gradnja in 
popravilo z lastnimi rokami, delo s stroji, umetniški in ustvarjalno delo, izdelovanje, 
izumljanje oblikovanje, postati slaven. To ti ni pomembno? 

Delo z živalmi si predstavljam samo delo veterinarja, kar me ne veseli, potem umetniško 
delo ne, ker nisem umetniški tip, nisem ustvarjalna. Delo s stroji si tle predstavljam, da res 
delaš z enim strojem kot npr. mehanik, kar me ne veseli, je pa res, da bom imela v svojem 
poklicu stik s stroji. Delo z rokami pa ne, ker nisem tolk spretna …  
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INTERVJU: 2ŽN, 20. 10. 2008 

1. IZBIRA 

Vidim da so te zanimali različni poklici tako z družboslovnega in naravoslovno 
tehničnega področja. Kako to, da si se na koncu odločila za naravoslovno usmeritev? 

Pač prevladal je mal vpliv mami pa sestre, ker sta bil pač v naravoslovju, proti koncu sem 
se pač našla v tem, tako sem se proti temu obrnila in upam, da je to to? 

Ali so bile tudi prostočasne dejavnosti iz obeh usmeritev tako naravoslovno-tehnične kot 
družboslovne? 

Ja ….. kr. 

Katere šolske predmete si imela rada v šoli? 

V osnovni šoli so mi bli ful zgodovina, pa zemljepis, bolj družboslovni, v srednji šoli se je 
pa lih obrnil, mi je šla pa zgodovina čist tko, pa družboslovje sploh, pol pa kemija, pa 
biologija mi je blo zanimiv. No ampak pomoje to zaradi profesorjev, za zgodovino mi je bil 
kar nekej, ker smo skakal pa tko, pa mi ni blo všeč pol. Pol sem se pa bila prot kemiji, 
kemija mi je bla ful fajn. 

2. DEJAVNIKI 

Med dejavniki si zelo visoko ocenila notranje dejavnike, kot so osebna inteligenca, 
interes. Vse zunanje dejavnike pa si navedla kot nepomembne. Kako to? 

Ker se mi pač zdi, da to, kar jaz mislim, jest čutim, je bolj pomembno, ker pač ta poklic 
bom opravljala vse življenje, se moram res najti v tem, kakor pa nekaj, kar je trenutno, kot 
en obdobje, ko so se vsi pač vpisovali na pravo. To mi pač ni tko, še vedno sem jest una, ki 
bo delala pač to in se moram res najt v tem. 

Tudi potrebe trga delovne sile si navedla za nepomembno? 

To sem šele, ko sem prišla na faks, tist ko mal bl pomisliš, sploh ko vidiš, da so 
brezposelni, pa ko ti kdo pove na primer Ana, ki je rekla, da je 5 % zaposljivost. Pol sem 
šele v bistvu tko, prej pa res nisem, ko sem se odločala, se mi zdi, sej je itak tko, če ti je 
všeč, boš že nekaj najdu, tako je bilo takrat v bistvu vse. 

3. VREDNOTE 

Zanimivo, zelo visoko si rangirala delo s stroji in orodji, višje kot populacija, dekleta ali 
študenti naravoslovja in tehnologije? 
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V bistvu, če bi me to v prvem letniku vprašal, bi to pač niže postavla, zdej ko mam pa vaje 
pa mal spoznavaš stroje, ker mi mormo pač delat s stroji, s turbinam pa take zadeve, pol pa 
rata pač zanimiv ko dejansko deluje tisto, kar ti delaš, kar uporabljaš zaradi tega predvsem. 
Da bi v prostem času kej pogledala pa delala, to ne, ampak kar se tiče poklica pa. 

Kot nepomembno si izpostavila predstavljanje novih idej? 

Ja v bistvu zaradi tega, ker pri zobarju v bistvu nekaj novega je zelo težko, pa nisem tak 
grebatorski tip človeka, da bi v bistvu se vrgla v to pa ful raziskovala. Mi ni to … 

Zelo nizko si rangirala zaslužiti veliko denarja in postati slaven? 

Nisem taka, da bi se izpostavljala nekaj velik, to mi res ni prioriteta, denar pa ne vem, še 
vedno se mi zdi, da je bolj, če maš mal manj, pa si srečen, kokr da maš ful, pa ne maraš 
delati tega, kar pač počneš. 

Zelo visoko si rangirala pomoč drugim ljudem in zapisala si, da ti je ljubše delo z 
ljudmi kot stvarmi. Kako lahko to pojasniš?  

Ko popravljaš zob, pomagaš pa tko, verjetno to izvira še iz tega, ker sem izbirala med 
medicino in dentalno, pa tko, pa tud prva izbira je bla medicina, druga pa dentalna, ampak 
sedaj se vidim v tem. 

Visoko si rangirala sprejemati svoje odločitve, delati, kar je pomembno in smiselno, kar 
ustreza prepričanjem in vrednotam. Ali bo tvoj poklic zadosti vse te želje? 

Ja ne vem, upam, verjetno ne vse, bo pa delno. 
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INTERVJU: 3ŽN, 20. 10. 2008 

1. IZBIRA 

V osnovni šoli si imela poklicne želje v smeri družboslovja, potem pa si imela poklicne 
želje s področja naravoslovja. Kako to? 

Ja v bistvu v osnovi šoli jest nisem marala matematke, ker je bila taka tovaršica (smeh) in 
nisem marala nič naravoslovnega, če so vsi taki, ki te siljo, če pač nočeš. V gimnaziji sem 
pa ugotovila, da v bistvu družboslovje men niti ni to tok, ker je preveč podatkov pa vse se 
je treba na pamet naučit, ni nič unga, da povezuješ pa to. Rajš imam naravoslovje. 

Ali si imela tudi prostočasne dejavnosti povezane z naravoslovjem? 

Ne, plavanje je bil takrat v ospredju. 

Kateri šolski predmeti so te zanimali? 

Biologija mi je bila v gimnaziji kar med najbolj glavnimi predmeti, kemija je bila tud tko 
no … pa matematika ... 

2. DEJAVNIKI 

Med dejavniki poklicne odločitve si kot nepomembne ocenila vse zunanje dejavnike, kot 
zelo pomembne pa si izpostavila osebni dejavniki osebne potrebe, interesi in vrednote. 
Kako to? 

Ko sem se odločala, sem mislila bolj nase, kaj bi jest pol delala v življenju, kar se mi je 
zdel, da bi lahko pol cel življenje delala. Mislim pač, da je zelo pomembn, če se pač 
počutiš v redu v tem, kar delaš. 

3. VREDNOTE 

Kot nepomembno si ovrednotila delo z nečim lahkim in preprostim, delo z rokami, stroji 
in orodje, nadzorovati ostale ljudi in postati slaven. Kako to? 

Ja mislim, da mi ni v interesu, da bi se preveč izpostavljala, tud ne maram, da drugi preveč 
vedo vse o teb, zelo mi je zoprno drugim kaj reč, sej verjetno kdaj morš ane, sam ne vem, 
men je zelo neprijetno reč: to pa to pa ne gre tko, raj rečem mal drugač, če bi se dal to 
popravt, ne da bi enmu direk ... 

Kot najbolj pomembno pa si izpostavila pomoč drugim ljudem, imeti čas za prijatelje in 
družino, sprejemati svoje odločitve, delovati neodvisno, delati, kar je pomembno in 
smiselno in ustreza prepričanjem in vrednotam, zanimivo delo, kjer lahko izboljšaš 
svoje znanje in sposobnost. Ali misliš, da bo tvoj poklic lahko zadovoljil vse te želje? 
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Ja upam da, predvsem čas za družino se mi zdi zelo pomemben … 
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INTERVJU: 4ŽD, 20. 10. 2008 

1. IZBIRA 

Vedno si imela poklicne želje v smeri družboslovja. Zakaj? 

Ja ne vem, naravoslovje me v bistvu ni nikol zanimal, zato je bilo vedno vse usmerjen v 
ljudi, stike z ljudmi, ne vem pol so me zanimal tut jeziki … 

Ali si imela tudi prostočasne dejavnosti povezane s temi dejavnostmi? 

Ja recimo, lahko bi se tako reklo, na primer obiskovala sem tečaje jezikov pa šport … 

Kaj pa šolski predmeti, kateri so te zanimali? 

Najraje sem imela jezike, najraje sem imela angleščino, potem v srednji šoli itak še 
nemščino zraven, slovenščina, književnost je men ful všeč, ostali predmeti … kaj je dobr, 
kaj je blo, ne vem geografija, zgodovina mi ni bilo nekaj ful … Pol biologije, kemije, fizke 
pa sploh nisem marala, pa matematke … Tako da, jeziki pa to, ja … 

2. DEJAVNIKI 

Med dejavniki poklicne izbire si zelo visoko rangirala notranje dejavnike: osebni 
interes, osebne vrednote, zelo nizko pa si rangirala družbene dejavnike: vpliv vrstnikov 
in medijski vpliv. Kako to? 

Ja ne vem, mislim, da mediji lih ne vplivajo, ali pa kaj pa vem, to kar mene bolj zanima, to 
kar sem bolj navdušena, je bolj zanimiv ima večji vpliv na moje odločanje. 

Med zunanjimi dejavniki si najvišje rangirala vpliv družine in potrebe na trgu delovne 
sile, zakaj? 

Ja tle je blo pa itak tko: ko sem se odločala, je bil tudi vpliv družine, ko so pač starši name 
prtisnil, jest sem bila ful usmerjena, da bi šla na FDV, aaa ... po so pa rekli, da naj 
premislim, da pač s fdvjevci je pač tko, da nimajo službe, da se pač težko dobi z njihovo 
izobrazbo pač kako hudo, mislm hudo službo, pač kako zaposlitev, pa so mi rekl, naj grem 
raj, pa tud socialna delavka, ko sem šla, je rekla, naj grem pol raj na pravo, da je bl tak 
splošen faks in se pol laži dobi … no to je bil ta vpliv, ki je pretehtal ane, ko so mi pač 
svetoval starejši, ker sem se odločala takrat med ekonomijo, pravom in FDV. 

3. VREDNOTE 

Višje kot vrstniki si rangirala predstavljanje novih idej. Misliš, da boš to lahko 
zadovoljevala pri svojem delu? 
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Men je tko, jest velikokrat ko začnem kaj delat, pa sem nekaj čas v tem delu, karkoli že 
počnem, pa dobim pri tem delu kake nove ideje, pa se mi zdi, da je to povsod pomemben 
… 

 Zelo visoko si rangirala tudi delo z ljudmi, pomoč drugim ljudem, imeti čas za 
prijatelje in družino in konjičke, sprejemati odločitve, delo, ki je pomembno in smiselno 
in ustreza vrednotam, zanimivo delo, delo s skupino ljudi okrog sebe. Ali misliš, da bo 
tvoj poklic zadovoljil vse te želje? 

Ne kje, po moje da ne, no že to, sej je vse skupaj skregan sto logiko, na primer če hočeš 
delati v poklicu, ki zahteva predstavljanje novih idej, potem delaš na ful, jest sem pa dala 
zraven, da imaš čas za družino in konjičke, najbrž da ne bo, sej to bi bil potem že čist 
sanjski poklic, da bi hotla vse to met. Aaaa ampak to je zame pomembno, sej pravm, jest bi 
vse imela en tak delovnik, da imam še vedno ful časa za družino pa za prjatle, da bi prov 
delala un 8-urni delovnik, pa da nebi službe domov nosila. Tako, da ja, ampak ne vem ... 

Zanimivo, da si zelo nizko rangirala zaslužiti veliko denarja in postati slaven? 

To da bi zaslužla velik denarja je … ne vem … kaj pa je velik denarja, višji delavski 
razred, no tisti, ki so povprečni, ampak neka normal plača, kakšna plača je to zdej 2500 
EUR, ne a sem preveč rekla, 1300 EUR do 25000 EUR recimo, da bi bla to ena taka plača 
aaaa, da bi bla pa slavna, bi morala biti pa res huda pravnica ali pa v politki, ali pa zastopat 
kakšne hude ne vem … Da bi bla slavna s svojim poklicem, ne s temu kar zdej študiram 
verjetno ne bom nikol slavna. Če bi hotela biti slavna, bi morala biti kaj drugega. ampak mi 
tut ni, da bi bla slavna pa bi imela otroke pa familjo, mi je deleč od tega, si ne želim. Če bi 
hotela biti slavna, bi hotela bit zdele v teh mojih mladostniških letih. 

Kot nepomembno si izpostavila delo z živalmi, delo na področju zaščite okolja, lahko in 
preprosto delo, delo z rokami, s stroji in orodji, umetniško in ustvarjalno delo, 
izdelovanje, oblikovanje in izumljanje. Zakaj? 

Ja ne vem, tko nekak se ne vidim na tem področju ... 
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INTERVJU: 5ŽD, 20. 10 .2008 

1. IZBIRA 

Vedno si imela poklicne želja s področja družboslovja, nikoli pa s področja 
naravoslovja in tehnologije? Kako to? 

Am (smeh) … ja nikol me že niso te predmeti zanimal, biologija, kemija, fiska, to mi tut ni 
šlo ful, družboslovje pa velik bl, mami je tut družboslovka, ja ne vem, a je bla vzgoja taka, 
ampak Miha (brat) je pa čisti naravoslovec. Ne vem, sploh me te teme niso zanimale 
naravoslovne preveč, da bi me kaka narava prov, zdej me bl kot me je včasih. 

Ali si imela prostočasne dejavnosti povezane tudi z družboslovjem? 

Ja v bistvu ja, učila sem se jezike, pa šport … nikol kej povezanega z naravo na primer 
taborniki al pa kej takga … 

2. DEJAVNIKI 

Med dejavniki, ki si jih izpostavila kot ključne, si najbolj izpostavila osebne dejavnike: 
interese, zelo nizko pa si rangirala družbene dejavnike kot na primer vpliv šole, vpliv 
vrstnikov, medijski vpliv. Kako to? 

Ja zato ker se mi zdi da, mislim pač, da se zelo na sebe osredotočam, da tut kr si jest želim 
počet, bom to počela, v tem smislu, da mi drugi ne bodo določal, kaj naj jest v življenju 
počnem, ker se mi zd,i da velik rajš nekaj delaš, če te stvar veseli Tut velik rajš se lotm 
stvari, če me zanimajo, veselijo kot če mi nekdo drug reče, da naj to naredim. Tko se mi 
zdi, da družba pa mediji, pa družina konc koncev, v tem smislu mi ne bodo govoril kaj, s 
čim naj se jest ukvarjam, se bom sam odločila pač na podlagi mojih interesov in zanimanj. 
Moj faks sicer nima prov svetle prihodnosti, ampak se nisem preveč ozirala na to, to je pač 
šola, ki naj bi peljala do tega poklica, ampak dons je pač tko, da ti ena fakulteta ne 
zagotavlja, da boš na koncu počel tisto, za kar si se šolal. Tko da se mi zdi pomembno, da 
diplomiraš, pol je pa tko kokr se vsak sam znajde (smeh) ... 

3. VREDNOTE 

V primerjavi z vrstniki zelo odstopaš pri predstavljanju novih idej, ki si jih želiš 
predstavljati bolj kot vrstniki? 

Ja mogoče zato, ker je družboslovcev pač zlo velik in si je težko izborit svoj prostor v 
družbi al pa kjerkol in je pač treba bit bolj inovativen od ostalih in je pač treba najti način, 
kjer se dokažeš. Zdej pa tukaj so neke nove ideje, pač nekaj imaš za pokazat, da se 
razlikuješ od drugih … 
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Zelo pomembno se ti zdi, poleg predstavljanja novih idej, ustvarjalnost, samostojnost, 
smisel, osebni razvoj, imeti poklic v skladu z osebnimi vrednotami, zanimivost. Ali 
misliš, da bo poklic za katerega se šolaš, zadovoljil vsa ta pričakovanja? 

Ja mislim, da sigurn, da tukej recimo ne mormo govort, da bi me denar stimulirov, ker tuki 
ga tut slučajno ni takga, kot bi ga želel za tako delo, kot ga opravljajo na primer 
kriminalisti al pa tisti, ki delajo na tem varnostne področju, za katerga se jest bl zanimam, 
je pa to delo, kjer morš imet velik domišljije, velik novih idej, na različen način moraš znat 
pristopit, pa men je to všeč, da je delo dinamično, ne bi mogla jest tm sedet v pisarni pa 
počet kake stvari, lahko tut sam, da se nekaj dogaja, nebi mogla počet vsak dan istih stvari. 

o se vidi tudi iz tega kar ne maraš pri svojem poklicu: da bi bilo delo lahko, delo z 
živalmi, delo z rokami, ustvarjalnost in slava te ne zanimajo? 

Ja lih ni mi, da bi nekaj oblikovala, bol me zanima kaj novega, da se lotim bl kot en 
projekt. 
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INTERVJU: 6ŽD, 6. 8. 2008 

1. IZBIRA 

Pri svojih poklicnih željah si imela interes vedno v smeri družboslovnih poklicev, nikoli 
pa v smeri naravoslovja. Kako to? 

V bistvu ne vem zaradi tega, ker so mi zmeraj bolj ležali naravoslovni predmeti, ampak 
sem vedno vedela, da imam več možnosti na družboslovju. 

Kakšnih možnosti misliš? 

Ja glede faksov, ker je večina šla na družboslovje, bolj so nam bli predstavljeni, potem v 
tistem času, ko sem se jest odločala, je bolj veljalo, da je družboslovje prava izbira, 
naravoslovje je bilo zapostavljeno, čeprav to se sedaj mal obrača ... 

V čem je bilo naravoslovje zapostavljeno? 

Ja veliko manj se jih je vpisovala na naravoslovje, ker smo imeli na gimnaziji velik večji 
poudarek na družboslovju, bolj so nas v družboslovje usmerjal kot v naravoslovje … 

Rekla pa si, da so te zanimali naravoslovni predmeti. Kateri naravoslovni predmeti so 
te zanimali? 

Ja predvsem matematika. vendar mi ni bilo všeč, nisem videla nobenega poklica v tej 
smeri, ker se mi zdi, da če študiraš matematiko, greš potrem lahko samo za učitelja … 

Kašni so bile tvoje prostočasne dejavnosti? 

Trenirala sem ples, pa tuji jeziki … 

2. DEJAVNIKI 

Med dejavniki poklicne izbire si najvišje rangirala: inteligenca, interesi, potrebe na 
trgu delovne sile, stanje v gospodarstvu in stanje v družbi. Zakaj ti je bilo to najbolj 
pomembno? 

Ja se mi zdi, da če ti je še tolk všeč, ko greš na fakulteto, tist, za kar se si odloču, da potem, 
če ne najdeš zaposlitve, nisi dosegu cilja, se mi zdi, da je fakulteta zgolj sredstvo, da prideš 
do cilja, in če tega ne dosežeš, če ti družba pa stanje v gospodarstvu ne more nuditi 
zaposlitve pa kolikor toliko dobre plače, potem je v bistvu študij zame brez pomena. 

In misliš, da s študijem naravoslovja in tehnologije težje dosežeš ta cilj? 

Ja takrat ko sem se odločala, sem to mislila, ja, sedaj pa vidim, da to ni več tako, zdej pa 
lažje dobijo … 
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Zelo slabo si ocenila pomen medijskega vpliva na študijsko izbiro? 

Ja … sej še tisto, kar zaslediš v medijih, ti nič ne koristi pri odločanju. 

Zanimivo se mi zdi, da si zelo visoko ocenila vpliv šole in vpliv družine? 

Ja na primer glede šole je bilo zelo pomembno, kakšne profesorje smo imel v gimnaziji, 
tisti, ki so bili boljši ti je znal tud bolj priljubit svoj predmet in zaradi tega, če je bil pri 
predmetu slab profesor ane, nisi maral predmeta. Profesorji so bili zelo zaslužni za to v 
katero smer greš … Za družino pa ja, si vsak dan z njim pa ti svetujejo … pomagajo, da se 
znaš bolje odločati. 

3. VREDNOTE 

Zanimivo sem mi zdi, da ko si rangirala pričakovanja, ki so pomembne za tvoj poklic, si 
kot najpomembnejše izpostavila veliko stvari: uporaba talentov in sposobnosti, 
predstavljanje novih idej, sprejemati svoje odločitve, delovati neodvisno od drugih, 
delati, kar je pomembno in smiselno ter ustreza prepričanjem in vrednotam, imeti čas za 
družino, delati nekaj, kar vključuje veliko potovanj, zanimivo delo, razvijanje znanj in 
sposobnosti ter postati šef v svoji službi. Ali misliš, da bo poklic, za katerega se šolaš 
zadovoljil vse tvoje želje? 

(Smeh) Ne, zadnje čase ugotavljam, da ne ... Ker se mi zdi, da te želje niso dosegljive, ker 
poklic nas pa usmerja samo v denar in dobiček se ženeš, vse strmi k temu, da si cele dneve 
v službi in da nič nimaš časa zase … 

Kot nepomembno pa si izpostavila, da je delo lahko? 

Ja zaradi tega, ker se mi zdi, da se brez muje še čevelj ne obuje in da moraš vedno en trud 
vložiti, da se iz tega kaj izcimi in ne bi mi blo všeč poklic kjer nebi bilo, kjer si samo 
zagotovila delovno mesto, potem pa nebi bilo nič odvisno od mojega dela in truda koliko bi 
lahko napredovala. 

Med željami, pri katerih izstopaš od populacije, je to, da si veliko bolj kot dekleta v tvoji 
populaciji želiš postati šef v svoji službi? 

Ja, želim si biti na vodilnemu delovnemu mestu in da je na meni tudi neka odgovornost, 
samo nočem pa reskirat, da bi bilo celo življenje smo služba. 

Veliko manj si pa želiš delati z nečim lahkim in preprostim? 

Ja to je bilo že povedano, da nočem imeti dela, kjer nebi imela odgovornosti in mi bi bilo 
že vse zagotovljeno, da bi bilo važen od mojega truda. 
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