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Povzetek 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela predstavim družbeni kontekst, v katerem se učitelji 

soočajo s številnimi izzivi. Eden bistvenih je moteče vedenje učencev, ki ga opredelim, 

navedem na podlagi raziskav ugotovljene najpogostejše in najbolj težavne oblike le-tega in 

raziščem, kje vidijo učitelji običajno vzroke zanj. Sledijo opredelitev pojmov razrednega 

menedžmenta in discipline, iskanje razlik in podobnosti med njima, predstavitev njunega 

pomena v šolskem prostoru ter seznanitev z nekaterimi bistvenimi usmeritvami glede 

razrednega menedžmenta in discipline. V obsežnem poglavju se ukvarjam s preventivnim 

delovanjem na področju discipline, izpostavim preventivni vidik v nekaterih modelih 

discipline in na podlagi raziskav ugotovljena pomembna področja ter strategije preventivnega 

delovanja. V poglavju o korektivni disciplini raziščem proces oblikovanja učiteljevega odziva 

na moteče vedenje in ključne dejavnike, ki vplivajo na spoprijemanje z motečim vedenjem, 

ter ta vidik povzamem v vidnejših modelih razrednega menedžmenta in discipline. Sledi 

predstavitev na podlagi raziskav ugotovljenih načinov spoprijemanja z motečim vedenjem in 

proučitev njihove učinkovitosti. Teoretični del zaključim z razmislekom o poteh do boljše 

prakse.   

V empiričnem delu se v magistrskem delu ukvarjam z analizo spoprijemanja slovenskih 

osnovnošolskih učiteljev z motečim vedenjem učencev in z načini njihovega reševanja 

disciplinske problematike. Raziščem vpliv spola, delovne dobe na področju šolstva, 

zadovoljstva pri delu, opravljenih dokvalifikacij in stopnje, na kateri učitelji poučujejo, na  

njihovo odzivanje na moteče vedenje učencev. Predstavim povezanost stališč učiteljev do 

učencev, katerih vedenje je izstopajoče, z njihovimi odzivi na moteče vedenje učencev v 

osnovnih šolah. Ugotovim, da obstajajo statistično pomembne razlike v spoprijemanju 

učiteljev z motečim vedenjem glede na  spol, delovno dobo v šolstvu, zadovoljstvo pri delu, 

opravljeno dokvalifikacijo za delo z učenci s posebnimi potrebami in stopnjo poučevanja. V 

raziskavi ugotovim tudi medsebojno povezanost stališč do učencev z izstopajočim vedenjem 

ter odzivi in ravnanji učiteljev ob pojavih motečega vedenja v razredu.    

 

Klju čne besede: učitelj, disciplina, moteče vedenje, razredni menedžment, delo z razredno 

skupnostjo, spoprijemalne strategije in stališča učiteljev.  

 

 

 



Summary 

The theoretical part of this Master’s thesis presents the social context in which teachers are 

confronted with numerous challenges. One of the important challenges is the disruptive 

behavior of the students, which is also defined. Presented are the most common and the most 

difficult types of behavior based on research studies as well as teachers’ opinions on where 

they see reasons for such behavior. Further classroom management and discipline are defined 

and differences and similarities between these two concepts introduced as well as their 

importance in educational system and some significant directions concerning classroom 

management and discipline. Preventive action in the field of discipline is studied in an 

extensive chapter, in which the preventive viewpoint of some models of discipline and 

important fields are exposed as well as the strategies of preventive action based on research. 

In the chapter on corrective discipline, the forming process of teacher’s reaction to disruptive 

behavior is studied as well as key factors that have influence on coping with disruptive 

behavior. This viewpoint is further summarized in apparent models of classroom management 

and discipline. This is followed by the presentation of coping strategies on how to engage 

with disruptive behavior and the study of its efficiency based on research. The theoretical part 

is concluded with a reflection on possible ways towards better practical work.  

The empirical part of this Master’s thesis includes the analysis of the Slovene primary school 

teachers’ engaging with students’ disruptive behavior as well as possible strategies of their 

discipline problem solving. The influence of gender, period of service in the field of 

education, satisfaction at work, professional development, the level on which teachers work 

on their reaction to disruptive behavior of students is presented. Further the connection of 

teachers’ viewpoints to students that have noticeable behavior problems with their reactions to 

disruptive behavior of students in primary schools is introduced. Determined are also 

statistically important differences in teachers’ engaging with disruptive behavior as to gender, 

period of service in the field of education, satisfaction at work, professional development for 

working with students with special needs and the level of teacher’s work. As a result the 

research is concluded with interacting connection of viewpoints towards students with 

obvious disruptive behavior as well as reactions and teachers’ handling with behavior in 

classrooms.  

 
Key words: teacher, discipline, disruptive behavior, classroom management, classroom 

community work, coping strategies and teacher's viewpoints 
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1 UVOD 

 

Ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja so se politične in družbene razmere v Evropi 

bistveno spremenile. V preteklosti je bilo pomembno, da si pripadal točno določenemu 

sistemu in sledil njegovim idejam, kar ti je zagotavljalo dostojno življenje. Slovenija je z  

osamosvojitvijo stopila na popolnoma novo pot. Odprli smo vrata idejam razvitega Zahoda in 

sprejeli globalizacijo ter kapitalistično miselnost, kar je bistveno spremenilo družbene 

razmere pri nas. Namesto ideologije, ki je poudarjala enakost, se danes poudarja 

konkurenčnost, tekmovalnost, boj za kapital. Informatizacija in elektronizacija sta povzročili, 

da nam je ves čas na voljo celotno znanje sveta. Tako lahko rečemo, da smo po eni strani 

priče bliskovitemu napredku, vendar po drugi strani tonemo kot ljudje – brezposelnost, 

revščina, neenakost, zasvojenosti, apatija, občutek notranje izpraznjenosti, izguba 

življenjskega smisla, nasilje so problemi, ki pestijo svet.   

Opisane družbene spremembe močno zaznamujejo tudi družbeni kontekst učiteljev. Položaj 

učitelja in njegova vloga sta bistveno drugačna kot v preteklosti. Nekdaj je bil učitelj v družbi 

visoko cenjen in spoštovan, saj je bil pomemben vir znanja in informacij, kar se je s širšo 

dostopnostjo medijev in razmahom interneta bistveno spremenilo. Učiteljeva avtoriteta je bila 

nekdaj sama po sebi umevna. Ob otrokovem vstopu v šolo se je namreč očetova avtoriteta 

prenesla na učitelja. Ob disciplinskih težavah je imel pravico poseči po potrebnih vzgojnih 

ukrepih, pogosto po telesnem kaznovanju, ki so danes popolnoma nesprejemljivi (Pšunder, 

2004).  

Temeljito so se spremenili tudi pričakovanja in zahteve do učiteljev.  Po eni strani imajo ti na 

voljo številne nove možnosti za delo, a na drugi strani se od njih tudi ogromno zahteva. 

Včasih se zdi, da bi učitelji morali biti »nadljudje«, ki zmorejo vse in vedno naredijo tako, kot 

je prav. Pozablja pa se na to, da imajo tudi učitelji pri svojem delu težave, ki jih morajo 

reševati. Prepogosto sami. 

Vrsta raziskav, med njimi Furlong, Morisson in Dear, 1994; Kuzsman in Schnall, 1987; 

Safran in Safran, 1988, v Liaupsin in Scott, 2008; Wheldall in Merrett, 1988, v Wheldall in 

Merrett, 1992, med največje težave, s katerimi se danes spoprijemajo učitelji, umeščajo 

disciplinske probleme. Le-ti so tema, okoli katere se je v drugi polovici prejšnjega stoletja 

razmahnilo teoretsko in empirično raziskovanje. 

Kaznovanje, ki je bilo nekdaj samoumeven učiteljev odziv na moteče vedenje učencev, ni več 

zaželeno, saj ne spodbuja razvoja samodiscipline, ki je danes cilj vzgojnih prizadevanj v šoli. 



 

2 
 

Na podlagi Kouninovih raziskav (1970, v Brophy, 2006) se je razvil koncept »razrednega 

menedžmenta«, katerega glavni namen je pomagati učiteljem organizirati in voditi razred 

tako, da bi bilo disciplinskih problemov čim manj.    

Na tržišču je mnogo priročnikov, ki učitelje »učijo«, kako se učinkoviteje soočiti z 

disciplinskimi težavami v razredu. Vendar se učitelji še vedno poslužujejo precej 

tradicionalnih pristopov, ki zahtevajo veliko mero moči in nadzora, prinašajo pa le majhen in 

kratkotrajen učinek, oziroma, kot poudarjata Gossen (1993) in Gordon (1989), še dodatno 

spodbujajo izstopajoče vedenje ali ga celo sprožijo. Neučinkovito spoprijemanje z motečim 

vedenjem v razredu postane vir učiteljevega nezadovoljstva pri delu, občutkov nemoči, jeze in 

stresa.  

In tako nastopi »začarani krog«, iz katerega učitelj le s težavo izstopi. Menim, da bi učitelje 

do bolj učinkovite prakse in spoprijemanja z motečim vedenjem vodilo: omogočanje 

dodatnega znanja s področja razrednega menedžmenta, spodbujanje refleksije lastnega  dela 

nasploh in načinov spoprijemanja z motečim vedenjem, dostop do različnih oblik podpore s 

strani vodstva in strokovnih sodelavcev ter odkriti pogovori o dobrih izkušnjah s kolegi 

učitelji.  

 

2 ZAHTEVE, KI JIH PRED U ČITELJE POSTAVLJA SODOBNI ČAS 

 

Družba, v kateri danes živimo, postaja vse bolj raznolika, kompleksna, zahtevna in 

nepregledna. Ljudje različnih poklicnih usmeritev se tako na delovnem kot osebnem polju 

soočamo z naglimi spremembami in izzivi: globalizacijo, demografskimi vprašanji, 

klimatskimi spremembami, energetskimi vprašanji, finančno krizo, razvojem informacijske in 

komunikacijske tehnologije, naraščanjem tveganja za brezposelnost in socialno izključenost. 

»Sodobnega človeka opredeljujejo naraščajoča socialna in kulturna negotovost, moralna in 

vrednotna protislovja in znatna stopnja negotovosti glede prihodnosti... Vnaprej definirane in 

monolitne osebne in socialne identitete, trajni življenjski stili, stalna priklenjenost 

posameznikov na kraj, stan, spol, izvor so stvar preteklosti« (Ule, 2000, v Kobolt, 2010, str. 

10). Informacijska modernizacija zahteva od ljudi fleksibilnost in kreativnost in jih sili k 

nenehnemu potrjevanju. Predvsem mladi so pod velikim pritiskom, saj morajo iskati načine, 

ki bi jim v spreminjajočem se svetu omogočili družbeno promocijo, kariero, privilegije in 

materialno varnost (Kobolt, 2008). Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki posamezniku 

lahko pomagajo pri osvobajanju od tveganja, je izobrazba. Vendar v sodobnem svetu tudi 
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visoka izobrazba ni zagotovilo za uspeh. Menim, da mladi bolj kot znanje v klasičnem smislu 

– vedenje o stvareh – potrebujejo znanje, veščine za delovanje v družbi ter sposobnost 

ustvarjalnega in kritičnega mišljenja. Pri tem imajo učitelji zelo pomembno vlogo.  

V želji, da bi mladim pomagali pri vstopanju v kompleksno družbo, v kateri še odrasli vse 

težje držimo smer, imajo učitelji nadvse težko nalogo. Velik problem, ki jim otežuje delo, so 

tako imenovane anahronistične, nasprotujoče si zahteve (Medveš, 2002, v Kobolt, 2010a), ki 

jih šolam posreduje družba: 

- družba je storilnostno naravnana, od šole pa se pričakuje, da bi morala biti učencem 

prijazna; 

- v družbi prevladujeta tekmovalnost in konkurenčnost, od šole pa se pričakuje vzgoja za 

solidarnost; 

- družbo usmerjajo pretežno zunanji motivi, od šole se pričakuje spodbujanje in razvijanje 

notranje motivacije. 

Erčulj (2009, v Kobolt, 2010a) poudarja, da trenutna družbena in gospodarska kriza povečuje 

pritiske na izobraževalne ustanove. Pričakuje se učinkovito delo, kar izobraževalne sisteme 

sili k medsebojnemu primerjanju in tekmovanju. Učitelji so podrejeni storilnostnim pritiskom 

(uresničevanje učnih načrtov in urejanje birokratskih obveznosti), kar jih odvrača od 

prizadevanja za vzpostavljanje prijetne šolske in razredne klime ter dobrih medsebojnih 

odnosov, za katere pedagoška stroka poudarja, da v največji meri vplivajo na učinkovito 

učenje.  

Viri, ki bi opisovali izzive, ki jih pred učitelje postavlja sodobna družba, so dokaj redki. Eden 

izmed njih, ki po mojem mnenju zelo dobro opisuje položaj sodobnih učiteljev,  je poročilo s 

srečanja evropskih strokovnjakov s področja izobraževanja (European Network of Education 

Councils), ki je potekalo leta 2009 v Bruslju in nosi naslov The teaching profession: Changes, 

challenges and perspectives, iz katerega bom v nadaljevanju črpala misli več avtorjev.    

Šola, ki je formalna posredovalka izobrazbe, je danes v težkem položaju, saj se od nje 

pričakuje, da »prevede« preteklost v prihodnost, da gradi mostove za prihodnjo generacijo 

(Budien v Report of the conference of the European Network of Education Councils, 2009).  

Vsakemu novemu problemu, ki se pojavi v družbi, naj bi pozornost posvetili tudi v šoli. 

Družba največ pričakuje predvsem od učiteljev. Učitelji morajo biti ustvarjalni in iznajdljivi, 

da lahko učencem približajo most od preteklosti k prihodnosti. Znanje in informacije danes 

niso več dovolj. Sodobne družbene razmere učiteljem sicer ponujajo številne nove možnosti 

za delo, a na drugi strani od njih zahtevajo vseživljenjsko učenje, inovativnost, kreativnost, 

poleg obvladovanja lastnega predmetnega področja tudi dobre pedagoške veščine, osebnostne 
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kvalitete, sposobnosti vodenja ter dela z učencem/ci, njihovimi starši, skupino, 

sporazumevanja in timskega dela s sodelavci, ni pa odveč niti psihološko in »menedžersko« 

znanje (prav tam). 

Budien (prav tam) meni, da se danes srečujemo z različnimi »multipojavi«, ki vplivajo na 

procese izobraževanja. Med drugim omenja multipripadnost (smo del različnih organizacij in 

mednarodnih povezav, kot je npr. Evropska unija), multikulturnost in multidimenzionalnost.  

Delo v šolstvu je bolj zapleteno, kot je bilo kdajkoli prej. Sodobne šole so produkt družbe, v 

kateri živimo, in učitelji morajo učiti v okolju globalnih sprememb. Družbeni pojavi, kot so 

migracije, socialna diskriminacija, revščina, nasilje, nestalne zaposlitve, dolgotrajna 

brezposelnost, so se prebili tudi v šole ter povzročili, da je poučevanje bolj kompleksno, težje 

in negotovo.  

Budien (prav tam) uvaja pojem »glokalizacija«, ki je kombinacija globalizacije na eni in 

lokalizacije na drugi strani. Od posameznikov v družbi se pričakuje, da razmišljajo globalno 

in delujejo lokalno. Tudi v šolstvu so prisotne sile globalizacije in lokalizacije. Šole morajo 

vzdrževati svojo identiteto, vendar se morajo obenem truditi, da niso preveč provincialne, 

lokalne.  

Na spremembe v vlogah učitelja so poleg visokih pričakovanj in zahtev družbe vplivale tudi 

šolske reforme. Soočanje z raznolikostjo (socialno, kulturno, etnično, socialnoekonomsko…) 

in socialno izključenostjo učencev, osredotočenost na učne rezultate, dovzetnost za družbene 

in ekonomske spremembe, vključevanje učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne 

šole, spremenjen pogled na učenje in poučevanje (aktivno učenje) so za mnoge učitelje velik 

in naporen izziv.  

V preteklosti je bilo za učitelje pomembnejše poznavanje znanstvenih spoznanj, pedagoško 

znanje je bilo drugotnega pomena. Danes pa mora učitelj uravnotežiti oboje.  

Davidson (Report of the conference of the European Network of Education Councils, 2009) 

kot bistvena dejavnika, ki vplivata na spremembo učiteljeve vloge, navaja povečanje šolske 

avtonomnosti, katere posledica je večja vloga in odgovornost učiteljev, ter večjo raznolikost 

populacije učencev glede na njihovo socialnoekonomsko ozadje in (posebne) potrebe. 

Od učiteljev se pričakuje, da prevzemajo predvsem naslednje vloge (prav tam): 

- na ravni posameznega učenca – poskrbijo za vsakega učenca, še posebej pa za učence s 

posebnimi potrebami; 

- na ravni razreda – velika raznolikost učencev zahteva veliko učiteljevega angažmaja, da te 

različnosti usmerja, povezuje in vpliva na oblikovanje razredne klime in pripadnosti; 
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- na ravni šole  so učitelji vklju čeni v načrtovanje, organizacijo in vodenje šole, kar povečuje 

krog njihove odgovornosti in jim hkrati omogoča sokreiranje in participacijo; 

- na ravni staršev in širše skupnosti se od njih pričakuje, da gradijo in vzdržujejo dialog s 

starši in predstavniki skupnosti. 

Kako vidijo učiteljevo vlogo učenci, je predstavil Mommaerts (Report of the conference of 

the European Network of Education Councils, 2009). Učenci menijo, da je zanje ključna 

učiteljeva naravnanost. Pričakujejo, da bo več kot le posredovalec in razlagalec znanja; znati 

mora motivirati in navdihovati učence, med učenci ne sme delati razlik, ustvarjati mora 

prijetno ozračje v razredu, pripravljen mora biti sprejeti povratne informacije učencev, 

dovzeten mora biti za njihova mnenja in predloge. Učitelj mora biti vzgojitelj, strokovnjak, 

organizator in inovator.    

Velika pričakovanja in zahteve do učiteljev imajo tudi starši učencev. Heider (Report of the 

conference of the European Network of Education Councils, 2009), ki je predstavila 

pričakovanja staršev do učiteljev, pravi, da smo danes priča spremembam paradigem v 

šolstvu. V preteklosti je bil sistem tak, da je bil središče pozornosti učitelj. Danes naj bi bil 

središče pozornosti učenec. Poudarja se individualni pristop. Učitelj je bil poprej predavatelj, 

danes mora biti pomočnik, podpornik, pojasnjevalec, mentor, tutor učnega procesa učenca. 

Podpirati in spodbujati mora ustvarjalnost, reševanje problemov in kritično mišljenje.  

Učiteljeva vloga danes je v prvi vrsti pripraviti učence na življenje v sodobni družbi, katere 

edina stalnica je, da se nenehno spreminja. Za učitelja tako ni dovolj, da ima znanje o 

predmetu, ki ga poučuje, pač pa mora učencem nazorno prikazati, kako se soočiti z 

vsakdanjimi zahtevnimi okoliščinami, negotovostjo in frustracijami. Nenazadnje mora učitelj 

učencem pokazati tudi, kaj pomeni vseživljenjsko učenje (Claxton, 2000).   

Bagdonas (Report of the conference of the European Network of Education Councils, 2009) 

poudarja, da se od šolskega sistema pričakuje zelo veliko. Učitelji se morajo spoprijemati s 

številnimi raznolikimi nalogami, ki so posledica družbenih trendov, ki vplivajo na 

izobraževanje.  

Posebno težavo jim predstavlja spoprijemanje z novostmi, ki prihajajo »z vrha«, npr. iz 

Evropske unije. Trenutna učinkovitost šol je sorazmerno majhna. Claxton (2000) navaja, da 

večina zaposlenih v šolstvu meni, da današnja šola ne uresničuje svojega bistvenega 

poslanstva, ki je »opremiti mlade za soočanje s krutostjo in kompleksnostjo realnega 

negotovega sveta«. Učitelji so prepričani, da dosedanje reforme kurikuluma ne zajamejo 

bistva problemov, vendar ne vidijo rešitve. Večina učiteljev je globoko nezadovoljnih in 

zmedenih, vendar s svojimi besedami in ravnanji prikrivajo svoje neprijetne zaznave in 
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čustva. Pretvarjajo se, da so bolj gotovi, kot v resnici so. Razloge za takšno stanje Bagdonas 

(Report of the conference of the European Network of Education Councils, 2009) pripisuje 

temu, da imajo pri načrtovanju in uvajanju sprememb bistveno vlogo analitiki, menedžerji, 

politiki, birokrati in strokovnjaki, ne upošteva pa se ocen, izkušenj in stališč učiteljev in 

učencev. Mnenje učiteljev in učencev nima zadostnega vpliva. Zato bi bilo pomembno, da se 

k reformam v šolstvu pristopi na drugačen način: od učenja učiteljev o novi paradigmi k 

opolnomočenju učiteljev kot ključnih akterjev. Učitelje bi bilo treba spodbuditi k izmenjavi 

idej in dobre prakse. 

Claxton (2000) poudarja, da je edino upanje za izoblikovanje bolj skladnega izobraževanja z 

realnimi družbenimi razmerami priznanje učiteljev, da »trenutni sistem ni dovolj dober« in 

»da ne vedo, kako bi ga izboljšali«. Od tod bi lahko izšli pogovori o tem, kako oblikovati 

izobraževalni sistem, ki bi se učinkovito soočil z negotovostjo sodobnega sveta.  

Dejstvo je, da se o težavah, ki jih občutijo učitelji, le redko spregovori. Tudi učitelji neradi  

spregovorijo na glas o doživljanju svojega položaja v šoli in družbi. Poleg splošne negotovosti 

in težkih družbenih razmer, ki vplivajo na njihovo osebno ter poklicno življenje, se soočajo z 

nenehnim pomanjkanjem časa, z emocionalnim stresom, pomanjkanjem pripravljenosti 

učencev za sodelovanje in učenje, z apatijo učencev, nespoštovanjem do učiteljev, z 

napornimi, zahtevnimi ali nezainteresiranimi starši učencev, s pomanjkanjem podpore s strani 

nadrejenih ter z neprimernim vedenjem učencev (Pšunder, 2004; Schwarz, 2008), ki jim, kot 

že rečeno, predstavlja največji problem.  

 

3 MOTEČE VEDENJE UČENCEV 

 

Izstopajoče vedenje učitelji opisujejo kot eno od bistvenih vprašanj v izobraževanju. 

Pravzaprav poročajo, da je izstopajoče vedenje učencev najtežji in najbolj stresen vidik 

njihovega dela (Furlong, Morisson in Dear, 1994; Kuzsman in Schnall, 1987; Safran in 

Safran, 1988, v Liaupsin, Scott, 2008). Večino resnih problemov, ki jih zaznavajo učitelji v 

šoli, predstavljajo disciplinski problemi, ki terjajo mnogo njihovega časa in energije (Pšunder, 

2004). 
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3.1 Opredelitve motečega vedenja  

 

V zvezi z motečim vedenjem je v literaturi mogoče zaslediti več izrazov, ki označujejo 

podobno problematiko. Tako na primer nekateri avtorji govorijo o motečem vedenju, drugi o 

izstopajočem, težavnem, neprimernem, problematičnem vedenju. Pri razumevanju pojma je 

ključno zavedanje, da je za opredelitev določenega vedenja kot neprimernega, motečega, 

izstopajočega ipd. treba upoštevati njegove okoliščine (Pšunder, 2004).  

Vedenje, opredeljeno kot nesprejemljivo, se spreminja s časom in variira med različnimi 

kulturami, subkulturami, družbami, etničnimi skupinami, religijami, državami, soseščinami in 

šolskimi okoliši (Pšunder, 2003).  

Po Seemanovem (2000, v Pšunder, 2003) prepričanju je moteče vedenje tisto vedenje, ki moti 

učitelja in druge učence. Vsako neprimerno vedenje še ne predstavlja disciplinskega 

problema, če pa ga začnemo obravnavati kot takega, spodbudimo resnične disciplinske 

probleme.  

Fellegine (2004, v Mesko, Lang in Bernath, 2009) problematično vedenje učencev definira z 

različnih vidikov. Skladno s subjektivno, vsakdanjo definicijo je problematično vedenje s 

perspektive učitelja običajno tisto vedenje učenca, ki učitelja moti, mu predstavlja težavo in 

se z njim težko spoprijema. Ocene učiteljev se z vidika te definicije lahko zelo razlikujejo. 

Določeno vedenje je za nekatere učitelje lahko že problematično, medtem ko drugim ne 

predstavlja problema. Druga interpretacija, imenovana pedagoška definicija, je statistične 

narave. Problematično vedenje lahko razumemo kot vedenje, ki odstopa od vedenja večine 

učencev. Vendar je to vedenje v drugem šolskem okolju lahko popolnoma sprejemljivo. 

Glede na tretjo, »optimalno kompleksno definicijo« lahko problematično vedenje opišemo kot 

vedenje učenca, ki kaže kot dolgotrajno neprilagojeno vedenje. Avtor poudarja, da moramo 

problematično vedenje razumeti kot simptom, ki kaže na globljo težavo učenca.  

Widmer (2003) moteče vedenje razume kot vsakršno ravnanje, ki je nadležno ali moteče, 

vendar po naravi ni zlonamerno. 

Burden (1995, v Samuelsson, 2007) definira moteče vedenje učenca kot vsakršno vedenje, s 

katerim mora učitelj tekmovati za pozornost drugih učencev in ga učitelj zaznava kot grožnjo 

svojemu delu. 

Doyle (1986, 1990, v Samuelsson, 2007) se v svoji definiciji neprimernega vedenja podobno 

osredotoča predvsem na motenje pouka. Neprimerno vedenje razume kot vsako dejanje ali 
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delovanje učenca, ki ogroža potek predvidene dejavnosti ali odvrača pozornost drugih 

učencev od dela. 

Če povzamemo, se večina avtorjev strinja, da je kot moteče vedenje v šoli običajno 

razumljeno vedenje, ki zaradi odvračanja pozornosti od učnega procesa moti učitelja in 

učence. Dejstvo je, da je od perspektive tistega, ki vedenje ocenjuje, odvisno, kaj doživlja kot 

neprimerno, moteče in kaj kot primerno, torej nemoteče. V šoli običajno govorimo o motečem 

vedenju z vidika oziroma perspektive učitelja.   

 

3.2 Razlogi za moteče vedenje učencev z vidika učiteljev  

 

Avtomatična človeška potreba in tako tudi učiteljeva je, da išče razloge, vzroke za opaženo 

vedenje (Mesko, Lang in Bernath, 2009). Ko v šoli pride do neprimernega vedenja, je 

natančno  prepoznavanje vzrokov zanj praktično nemogoče, saj je to univerzalen problem, na 

katerega vplivajo številni dejavniki (Widmer, 2003).  »Do večine neprimernih vedenj 

najpogosteje privedejo raznolike spremenljivke, ki se med seboj dinamično prepletajo« 

(Pšunder, 2004, str. 69). 

Bentham in Chaplain (2006, v  Mesko, Lang in Bernath, 2009) trdita, da lahko problematično 

vedenje izvira iz sledečih dejavnikov: 

- pri učencu: osebnost, del odraščanja, lastnosti kot neubogljivost, nespoštljivost do avtoritete 

ipd.; 

- v šoli: neprimeren kurikulum, nesposobnost učitelja, slabo vodstvo šole, učiteljeva 

prepričanja ipd.;  

- v skupnosti, družbi: slaba vzgoja, revščina, pomanjkanje discipline doma/v družbi ipd. 

Podobno ugotavlja Pšunder (2004), ki trdi, da na neprimerno vedenje vplivajo učenčeve 

osebnostne lastnosti in dogajanje v otrokovem ožjem in širšem življenjskem okolju. 

Kobolt (2010) pravi, da širše gledano na pojavljanje motečega in izstopajočega vedenja ter 

odziv učiteljev nanj vpliva tudi uveljavljena kultura šole.  

Vzroki za moteče vedenje v razredu so, kot ugotavlja Sojč (1993), lahko tudi učenčeva 

nesprejetost med sošolci, doživljanje neuspeha pri posameznem učitelju, nezanimivo 

podajanje učne snovi, prenatrpan učni program, preveč popustljiv učitelj. Učenci pa 

priznavajo, da največkrat motijo pouk, ker jih snov ne zanima in si tako popestrijo dolgočasne 

ure (Sojč, 1993).  
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 Kot navajata Peček Čuk in Lesar (2010), so se v zadnjih desetletjih na področju razumevanja 

vedenjske problematike oblikovali različni pristopi, ki predstavljajo premik od ozke 

psihološke k razširjeni kontekstualizirani, sociološki perspektivi, od individualiziranega k 

sistemskemu, od atomističnega k holističnemu pristopu. Zanimivo osvetlitev pojava 

vedenjske težavnosti učenca nam omogoča transakcijski model (Stangvik, 1998, Oswald, 

2005, v Peček Čuk in Lesar), ki poudarja, da je na vedenjske in čustvene težave treba gledati 

kot na socialno konstruirane in odvisne od dinamike socialne interakcije. Posameznik ni tak, 

kakršen je, le zaradi svojih individualnih značilnosti ali zaradi vpliva okolja, pač pa zaradi 

kompleksnih odnosov med njim in okoljem skozi čas.  

Kljub temu, da se je pokazalo (Morris-Maclean, 2000, v Peček Čuk in Lesar, 2010), da je 

vedenje učencev zelo odvisno od vedenja učitelja, ki lahko s svojimi neprimernimi odzivi pri 

nekaterih učencih spodbuja in celo okrepi neprimerne oblike vedenja, več avtorjev (Sojč, 

1993; Pšunder, 2004; Lawrence idr., 1986, v Mesko, Lang in Bernath, 2009) navaja, da 

učitelji v povezavi s problematičnim vedenjem običajno sebi ne pripisujejo posebnega vpliva.  

 Lawrence s sodelavci (1986, v Mesko, Lang, Bernath, 2009) je ugotovil, da kar 78% učiteljev 

meni, da je izvor neprimernega vedenja v dejavnikih, na katere ne morejo vplivati. Pšunder 

(2004) navaja raziskavo o disciplinski problematiki v šoli, v kateri se je izkazalo, da kar 81% 

učiteljev meni, da so za disciplinske probleme krivi starši in družba, 12% jih meni, da so 

odgovorni tako starši kot šola in družba, le 7% jih je bilo mnenja, da temeljno vlogo igra šola.   

Vzroke za problematično vedenje učitelji najpogosteje iščejo v učencu (Brophy in 

Rohrkemper, 1981, v Mesko, Lang in Bernath, 2009; Medway, 1979, v Mesko, Lang, 

Bernath, 2009) ali v zunanjih dejavnikih, kot so na primer disfunkcionalna družina, nasilje v 

družbi, droge, alkohol (Mendler, 1997, v Widmer, 2003). 

Sojč (1993) navaja, da učitelji vzroke za moteče vedenje učencev običajno iščejo v družini 

otroka (premalo ukvarjanja z otrokom, dvotirna vzgoja, zanemarjanje otroka ipd.).  

Kobolt (2008) je v raziskavi povprašala učitelje po razlogih za izstopajoče vedenje in zakaj so 

določeni učenci po njihovi oceni težavni. Med poglavitnimi razlogi za moteče vedenje so po 

mnenju učiteljev slabe delovne navade učencev, prepričani so, da se učencem ne ljubi učiti. 

Sledijo ocene, da so učenci navajeni, da je doma vse po njihovem, da so nevzgojeni, da se za 

delo ne potrudijo dovolj, iščejo pozornost vrstnikov in učitelja, imajo izkušnjo, da s takim 

vedenjem dosežejo, kar želijo, da se njihovi starši premalo povezujejo s šolo, da imajo težave 

z razumevanjem snovi. Ocena, da imajo pedagogi  premalo znanja za ravnanje z učenci, je 

šele na dvanajstem mestu (od petnajstih razlogov), da se pedagoškim delavcem ne ljubi 

ukvarjati z njimi, pa šele na štirinajstem mestu. Med mnenji o težavnih učencih izstopata v tej 
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raziskavi oceni, da so težavni učenci v šolskem sistemu in s strani staršev preveč zaščiteni. 

Raziskava potrjuje predhodne ugotovitve, da učitelji vzroke za moteče vedenje običajno 

iščejo izven sebe, najpogosteje v učencu in njegovi družini.   

Iz navedenih raziskav je razvidno, da si v šoli pogosto zatiskamo oči pred dejstvom, da je 

neprimerno vedenje povezano tudi z ureditvijo in funkcioniranjem šole ter z načinom 

delovanja učiteljev. V nasprotju z ocenami, mnenji učiteljev so namreč raziskave (Rutter in 

Mortimore, v Blandford, 1998) pokazale, da na vedenje učencev – torej tudi na neprimerno – 

močno vpliva več dejavnikov, povezanih s šolo: primernost kurikuluma, šolsko okolje, 

vodenje in organizacija šole, podporni sistem, način komunikacije, odnos šola-družina, sistem 

nagrajevanja in kaznovanja, razredni menedžment in modeliranje učitelja.  

Podobno poudarjata Peček Čuk in Lesar (2010), da na odzivanje učencev pomembno vplivajo 

interakcija učitelja tako s posameznim učencem kot s celotnim razredom, učiteljev stil 

vodenja, načini spodbujanja in omejevanja ipd.   

Neprimerno vedenje v šoli se torej pojavi zaradi spleta različnih okoliščin, vendar se mi zdi 

najbolj pomembno to, da se prekine razmišljanje o tem, »kdo je kriv«. Iskanje krivca namreč 

vodi le k obtoževanju in izogibanju odgovornosti. Bolj primerno bi bilo razmišljati, »kaj 

lahko storim, kaj lahko storimo skupaj«. Učitelju, ki se vsakodnevno sooča z motečim 

vedenjem učencev v svojem razredu, namreč bore malo pomaga ugotovitev, da je za vse kriva 

družba ali družina. Pomembno je, da se učitelj zave, da lahko s svojim ravnanjem pripomore k 

zmanjšanju ali povečanju disciplinskih težav v šoli. Lewis (2001, v Pšunder, 2004) namreč 

pravi, da učitelji s svojim neprimernim načinom obravnavanja disciplinskih problemov 

ustvarjajo nove disciplinske probleme. Bistveno je torej pomagati učiteljem, da bi našli bolj 

primerne, bolj učinkovite načine za preprečevanje, zmanjševanje in reševanje disciplinske 

problematike v razredu, kar bi olajšalo delo njim samim in omogočilo učencem učinkovitejše 

učenje. 

 

3.3 Razlike med učitelji v doživljanju sprejemljivega/nesprejemljivega 

vedenja učencev v šoli  

 

Kot sem že omenila, se neprimerno vedenje v šoli običajno nanaša na perspektivo učitelja. 

Gre torej za oceno učitelja, da je neko vedenje nesprejemljivo in moteče. 

Gordon (1989) je uporabil za razlago dojemanja vedenja učencev model pravokotnika, ki ga 

je primerjal z oknom. Pravokotnik deli črta, ki predstavlja mejo med sprejemljivim in 
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nesprejemljivim vedenjem. Poudarja, da se učitelji glede na to, kje se nahaja črta 

(visoka/nizka) v pravokotniku, delijo na nesprejemajoče in sprejemajoče učitelje. Vsak učitelj 

gleda skozi svoje okno. Nesprejemajoči učitelji, za katere so mnoge vedenjske oblike 

nesprejemljive, težijo h kritiziranju, imajo visoke standarde za svoje učence in ljudi na 

splošno, redko uživajo v nekonvencionalnem vedenju in imajo nezmotljiv občutek za to, kaj 

je »prav in kaj ne«. Sprejemajoči učitelji so manj kritični, bolj tolerantni, fleksibilni in imajo 

manjšo potrebo po vsiljevanju svojega »prav in narobe«. Mnoge oblike vedenja, ki so za 

nesprejemajočega učitelja popolnoma nesprejemljive, za sprejemajočega sploh niso moteče. 

Položaj oz. višina črte je tako po eni strani določena z osebnostjo učitelja, po drugi strani pa je 

lahko tudi posledica drugih dejavnikov.  

 

Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na učiteljevo sprejemanje oz. nesprejemanje vedenja učencev 

 

 
 

 

Očitno je, da se meja v dojemanju vedenja kot sprejemljivega oziroma nesprejemljivega pri 

posameznem učitelju stalno premika. Gordon (prav tam) navaja tri dejavnike, ki vplivajo na 

premikanje te meje. To so spremembe v učitelju (notranji fizični in psihološki razlogi), 

spremembe v učencu (različno sprejemanje različnih učencev) in spremembe v okolju (vpliv 

okolja ali situacije). Včasih se zgodi tudi, da se učitelj čuti prisiljenega neko vedenje sprejeti, 

čeprav ga v resnici odklanja; ali obratno čuti, da ne sme odobravati vedenja, ki ga sam pri sebi 
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sprejema. Učitelje v navidezno sprejemanje učenčevega vedenja pogosto prisili dejstvo, da 

sprejmejo določena načela, ki se utrdijo v družbi in na šoli kot obvezna in potrebna, ter 

skušajo po njih uravnavati svoje vedenje. Enako velja za obratne primere, ko učitelj 

navidezno odklanja določeno vedenje, ker to od njega pričakujejo drugi (na primer drugi 

učitelji), čeravno ga intimno sprejema.   

 

Najpogostejše in najbolj težavne oblike motečega vedenja, ki jih zaznavajo učitelji   

 

Učitelji poročajo, da vedenja, ki so najbolj moteča in jemljejo največ časa, niso najbolj 

intenzivna, ampak najbolj pogosta (Spragne in Walker, 2000, v Liaupsin in Scott, 2008). 

Učitelje bolj motijo vedenja, ki so eksternalizirana in za okolico moteča (Kobolt, 2008). Po 

zaznavah tako učiteljev kot učencev so v šoli najpogostejše disciplinske kršitve, s katerimi 

učenci motijo pouk, najbolj moteči pa so neprimerni odnosi tako med samimi učenci kot med 

učiteljem in učenci (Pšunder, 2003, v Rapuš Pavel, 2010). Oblike vedenja, ki učiteljem 

povzročajo največ težav, se razlikujejo v svoji resnosti – od tistih blažjih, kot so na primer 

pogovarjanje in govorjenje brez dovoljenja ter vpadanje v besedo, do bolj resnih oblik, kot so 

na primer pretepanje, kraje, ustrahovanje. 

Emmer (1989, v Widmer, 2003) navaja, da so v šoli najpogostejša moteča vedenja verbalno 

motenje (neumestno govorjenje, glasno klicanje sošolcev, smejanje), nepozornost (ukvarjanje 

s stvarmi, nepovezanimi s poukom, sanjarjenje, pogovarjanje) in nespoštovanje učitelja in 

drugih učencev (prepiranje, neprimerne opazke, klovnovstvo). Omenjena vedenja je po 

njegovem prepričanju mogoče učinkovito reševati takoj in z le manjšimi prekinitvami pouka.  

Mendler in Curwin (1983, v Widmer, 2003) trdita, da je večino problematičnih vedenj 

najbolje reševati v razredu, le nekatere redke in posebno težavne oblike vedenja, kot so nasilje 

in vulgarno kljubovanje, je bolje reševati zunaj razreda. Menim, da mora predvsem v primeru 

nasilnega vedenja učenca učitelj poiskati pomoč tretje osebe, bodisi drugega učitelja, 

svetovalne službe ali ravnatelja, in povabiti na pogovor tudi starše. Podobno poudarja Rapuš 

Pavel (2010), da je pri reševanju disciplinskih problemov, s katerimi se soočajo učitelji, treba 

vzpostaviti sodelovalni odnos z učencem in njegovimi starši. Sodelovalni pristop namreč 

omogoča izražanje mnenja vsakega posameznika, dogovarjanje, aktivacijo in motivacijo 

posameznikov, kar prispeva k večji soodgovornosti za razreševanje problemskih situacij in 

razvoju samodiscipline (Kobolt, Rapuš Pavel, 2006, v Rapuš Pavel, 2010). 

Planinc (1999) ugotavlja, da je motečega vedenja več v zadnjih urah pouka, proti koncu 

tedna, ob koncu šolskega leta. Dečki so vzgojno bolj problematični. Težje prenašajo 
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tekmovalnost, pogosteje odreagirajo agresivno, neprimerno vedenje je pogosto njihova 

obrambna reakcija. Podobno ugotavlja Kobolt (2008), da so dekleta bolj vestna, sledijo 

razlagi in upoštevajo navodila pedagoških delavcev, so bolj samozavestna in samostojna pri 

šolskem delu, hkrati  se manj nasilno vedejo. Fantje so lagodnejši in večkrat nenehno v 

gibanju.  

V svetu je bilo opravljenih veliko raziskav, v katerih so avtorji ugotavljali, katera vedenja so 

za učitelje najbolj moteča, katera se najpogosteje pojavljajo in s katerimi se najtežje  

spoprijemajo. Večina raziskav ugotavlja, da se učitelji v razredu najpogosteje soočajo s 

številnimi relativno manjšimi disciplinskimi problemi (Pšunder, 2003; The Elton Report, 

1989), ki jim jemljejo največ časa in energije.   

Gesten s sodelavci (1978, v Norwich, Poulou, 2000) je izvedel raziskavo, v kateri je ameriške 

učitelje spraševal o pogostosti pojavljanja in težavnosti vsakodnevnih  problemov  z učenci. 

Ugotovil je, da se učitelji najtežje, čeprav ne tako pogosto, spoprijemajo s ponavljajočim se 

nenavadnim vedenjem, duševno zaostalostjo (motnjo v duševnem razvoju) in spolno igro. 

Pogosto ponavljajoča se vedenja, kot so nezmožnost slediti navodilom, nenehno pogovarjanje 

s sosedom, laži, goljufije, kraje, sovražnost do učitelja so učitelji opisali kot zmerno težavna. 

Problemi, kot so glasnost, nesedenje na svojem mestu in otrokova pretirana odvisnost, so bili 

opisani kot lažje obvladljivi. Zmerno težki in redki so bili problemi nesprejemanje novega 

učenca v razredu, nesodelovanje v razpravi, rasna diskriminacija in obrekovanje. Zelo 

pogosto so se učitelji soočali z učenci, ki zahtevajo veliko učiteljevega časa, in z učenci s 

pomanjkljivim osnovnim znanjem, kar jim je predstavljalo problematiko, s katero so se težko 

spoprijemali.  

Ameriška raziskava (Tulley in Hwang Chiu, 1995, v Pšunder, 2003) poroča o vedenjih, ki jih 

učitelji v ZDA opredeljujejo kot disciplinske probleme. Po pogostosti pojavljanja sta avtorja 

probleme razvrstila v pet večjih skupin in si sledijo takole: prekinitve (govorjenje ali druga 

vedenja, s katerimi učenci prekinjajo pouk), kljubovanje (nespoštljivo vedenje, 

neubogljivost), nepozornost (neopravljanje nalog, nepazljivost, neizpolnjevanje dela, 

zapuščanje sedeža), agresija (pretepanje, porivanje, zmerjanje) in drugi disciplinski problemi 

(npr. jokanje, laganje, zamujanje, goljufanje, kraje, žvečenje).  

Številne raziskave o motečem vedenju učencev so bile v devetdesetih letih prejšnjega stoletja 

opravljene v Angliji (Lawrence in Steed (1986, v Norwich, Poulou, 2000), McNamara (1987, 

v Samuelsson, 2007), Laing in Chazan (1987, v Norwich, Poulou,2000), Merrett in Wheldall 

(1988),  The Elton Report (1989)).   
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Lawrence in Steed (1986, v Norwich, Poulou, 2000) sta v svoji študiji ugotovila, da učiteljem 

in ravnateljem največ skrbi povzročajo vedenja, kot so neubogljivost, nemirnost in fizično 

nasilje, poleg teh pa še neposlušanje, slaba koncentracija, pretepanje in kljubovanje. Kot 

najpogostejša vedenja, ki se pojavljajo v razredu, so navedli nasilje, neubogljivost, slabo 

koncentracijo, kljubovalnost in klovnovstvo.       

McNamara (1987, v Samuelsson, 2007) je ugotovil, da je neprimerno govorjenje na splošno 

najbolj moteče vedenje. Podobno kot Houghton, Wheldall in Merrett (1988, v Samuelsson, 

2007) je odkril, da nasilje in verbalne žaljivke učitelji le redko omenjajo kot vsakodnevne 

težave, s katerimi se soočajo.  

Laing in Chazan (1987, v Norwich, Poulou, 2000) sta učitelje in ravnatelje spraševala, kaj jim 

pride na misel, ko je govor o vedenjskih težavah. Učiteljem so največ težav povzročala 

vedenja, kot so agresija, neubogljivost, motenje pouka, hiperaktivnost, sramežljivost, lenoba, 

pretepanje, preklinjanje, vandalizem in usmerjenost vase.  

Merrett in Wheldall (1988, v Merrett in Wheldall, 1992) sta v raziskavi spraševala britanske 

učitelje o pogostosti in težavnosti motečega vedenja pri njihovem delu. Strinjali so se, da so v 

šoli najpogostejša in najbolj težavna vedenja »govorjenje brez dovoljenja« (46%) in »oviranje 

drugih učencev« (25%).  

The Elton Report (1989) je najobsežnejše poročilo o motečem vedenju in spoprijemanju z 

njim v srednjih in osnovnih šolah v Angliji. Govorjenje brez dovoljenja, oviranje ostalih 

učencev, povzročanje nepotrebnega (neverbalnega) hrupa, izogibanje delu so najbolj običajne 

oblike motečega vedenja v razredu. Zelo pogoste oblike so tudi verbalno nasilje nad drugimi 

učenci, splošni nemir in nesramne, neprimerne opazke. Z naštetimi vedenji imajo učitelji pri 

spoprijemanju tudi največ težav. Mnogo redkeje se soočajo z resnejšimi oblikami 

neprimernega vedenja, kot sta na primer verbalno in fizično nasilje učencev bodisi nad 

drugimi učenci bodisi nad učiteljem. The Elton Report (1989) navaja, da so resnejši 

disciplinski problemi, med katere sodita tudi verbalno in fizično nasilje, pogostejši  v  

ekonomsko šibkejših okoliših. Zanimivo je, da le redki učitelji, ki so se že soočili s fizičnim 

nasiljem v razredu, omenjajo težave pri spoprijemanju s tovrstnim vedenjem (The Elton 

Report, 1989). 

V literaturi je zaslediti tudi nekaj raziskav iz drugih dežel: Grčije (Papatheodorou in Ramasut 

(1993, 1994),  Norwich in Poulou (2000), Nakou, Kiosseoglou in Stogiannidou (2000)), 

Avstralije (Bruce in Murray (1993), Little (2003)), Švedske (Granstrom, Einarsson (1998)) in 

tudi Slovenije (Horvat Pšunder (2001), Osterc (2000, v Brenčič, 2011),  Kobolt (2008),  

Vodopivec (1996, v Brenčič, 2011) ). 
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Obseg in naravo vedenjskih problemov sta v Grčiji pri starejših predšolskih otrocih 

raziskovala Papatheodorou in Ramasut (1993, 1994, v Norwich, Poulou, 2000). Ugotovila sta, 

da so med najbolj perečimi problemi, s katerimi se soočajo vzgojitelji, sledeča vedenja: 

pretirana aktivnost, iskanje pozornosti, slaba koncentracija in težave s sodelovanjem. 

Podobno sta na šolski populaciji v Grčiji ugotavljala avtorja Norwich in Poulou (2000). 

Ugotovila sta, da učitelji največ časa posvečajo naslednjim oblikam vedenja: izogibanje delu, 

depresija, negativizem, šolska fobija, nesramno govorjenje, neubogljivost, fizično nasilje, 

pomanjkanje koncentracije, težave pri sodelovanju, izostajanje od pouka, oviranje ostalih 

otrok in umik od običajnih aktivnosti. Zanimivo je, da se je izkazalo, da posvečajo učitelji vse 

večjo skrb čustvenim težavam.   

Poleg omenjenih raziskav je bila v grškem prostoru izvedena še ena podobna. Avtorji Bibou-

Nakou, Kiosseoglou in Stogiannidou (2000, v Pšunder, 2004) so v raziskavi ugotovili, da sta 

za grške učitelje neubogljivost (govorjenje brez dovoljenja, prekinjanje učitelja, glasno 

govorjenje drugim otrokom, odgovarjanje učitelju) in neupoštevanje pravil vedenja 

(ignoriranje pravil, zapuščanje sedeža, izogibanje delu, sanjarjenje) najpogostejša in po 

intenziteti najhujša problema v šolski praksi. 

V raziskavi sta švedska avtorja Granstrom in Einarsson (1998, v Samuelsson, 2007) 

ugotovila, da učitelje najbolj motita govorjenje učencev in fizično nasilje nad učiteljem. 

Učitelji se najtežje spoprijemajo z vedenjem učencev, ki ga dojemajo kot napad na svojo 

vlogo vodje v razredu. Nekateri moteče vedenje razumejo tudi kot napad na učiteljski poklic. 

Avtorja nadaljujeta s trditvijo, da lahko učitelji moteče vedenje doživljajo tudi kot napad na 

svojo osebnost. V zaključku poudarita, da učitelji, ki so »profesionalci«, znajo ločiti napad na 

poklicno vlogo od napada na osebnost. 

Little (2003, v Samuelsson, 2007) je raziskovala najbolj problematične vedenjske težave v 

avstralskih šolah. Ugotovila je, da imajo učitelji največ težav z neumestnim govorjenjem 

(oglašanje, ko govori učitelj ali drug učenec, vpadanje v besedo) in oviranjem drugih učencev 

(govorjenje namesto dela, vzbujanje pozornosti drugih učencev s klovnovstvom). Poleg 

omenjenih vedenj učitelji poročajo še o sledečih: neubogljivost (ne delajo, kar reče učitelj), 

brezdelje/počasnost, nepotreben hrup (glasno oglašanje, trkanje po mizah, škripanje s stoli), 

nasilje (verbalno in fizično; pretepanje, brcanje, ščipanje ipd.). Kot dodaja Little (prav tam) 

učitelje skrbijo tudi organizacijske veščine učencev, nesocialno vedenje in težave z 

zbranostjo. Poudarja, da so omenjena vedenja sicer manj težavna, vendar kljub temu motijo 

učitelja pri poučevanju in vodenju razreda. 
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Little (2003, prav tam) ugotavlja, da 68% učiteljev, ki so sodelovali v njeni raziskavi,  meni, 

da za vzpostavljanje reda v razredu porabijo več časa, kot bi bilo po njihovem primerno. 

Pšunder (2004) navaja rezultate raziskav, ki so pokazale, da učitelji kar polovico časa v 

razredu porabijo za urejanje birokratskih obveznosti, pripravo učencev na pouk, obravnavanje 

neprimernega vedenja in reševanje individualnih problemov učencev. Dejstvo je, da učitelji 

največ časa in energije porabijo za urejanje sicer manjših, a motečih vedenj učencev. 

Prevladujoče disciplinske probleme v Avstraliji sta raziskovala tudi Bruce in Murray (1993, v 

Pšunder, 2003), ki sta ugotovila, da se učitelji v razredih soočajo s številnimi relativno 

manjšimi disciplinskimi problemi, ki jih povzročajo posamezni učenci. Najpogostejša moteča 

vedenja so oviranje drugih učencev, lenoba in izogibanje delu ter neprimerno govorjenje. 

Pri nas Vodopivec (1996, v Brenčič, 2011) na podlagi raziskave ugotavlja, da slovenske 

učitelje najbolj motijo: površnost, slaba koncentracija, vedenjske težave, agresija, 

netolerantnost, klepetavost in nestrpnost. 

Horvat Pšunder (2001, v Pšunder, 2003) je izvedla širšo raziskavo, v kateri je ugotavljala, 

kako učitelji in učenci v osnovni šoli zaznavajo kršitve discipline.  

Zanimalo jo je, katera moteča vedenja so najpogostejša in katera najbolj moteča. 

Najpogostejša moteča vedenja je strnila v pet skupin: izostajanje od pouka in zamujanje k 

pouku; neprimerni odnosi; neprimerna vedenja med poukom; povzročanje materialne škode in 

druga neprimerna vedenja. V prvi skupini je bilo najpogostejše zamujanje k pouku (29,1% 

odgovorov), v drugi skupini, ki vključuje tako neprimeren odnos do učitelja in drugih 

zaposlenih kot tudi do drugih učencev, so bila najpogostejša sledeča vedenja: fizično 

obračunavanje med učenci (18,2%), grobo, agresivno vedenje do učencev (14,5%) in 

odgovarjanje ter ugovarjanje učitelju (9,1%). V skupini neprimerna vedenja med poukom so 

se za najpogostejša izkazala: klepetanje, pogovarjanje (61,8%), pozabljanje učnih 

pripomočkov, potrebščin, drugega naročenega materiala (18,2%), malomarno opravljanje 

domačih nalog (10,9%), dajanje neprimernih pripomb (9,1%), zapuščanje sedežnega prostora 

(9,1%) in nesledenje razlagi (5,4%). V skupini »povzročanje materialne škode« prednjačita 

poškodovanje in uničevanje šolske lastnine (20%). Med »drugimi neprimernimi vedenji« sta 

najpogostejša odtujevanje tuje lastnine (10,9%) in kajenje (7,3%). 

Na vprašanje, katera vedenja so najbolj moteča, so učitelji odgovorili, da jih najbolj moti 

neprimeren odnos do drugih učencev, sledijo povzročanje materialne škode, neprimerni 

odnosi nasploh, neprimeren odnos do učiteljev in drugih zaposlenih na šoli, neprimerna 

vedenja, kot so kršitve šolskih pravil, vedenja, s katerimi učenci motijo pouk, in druga 

neprimerna vedenja med poukom (ki pouka ne motijo neposredno).    
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Kobolt (2008) s sodelavci je v raziskavi, pri kateri sem sodelovala, med drugim raziskovala 

tudi, katera vedenja so v šolskem prostoru s strani pedagoških delavcev ocenjena kot najbolj 

izstopajoča oziroma moteča in kako pogosto se ta moteča vedenja pojavljajo. Ugotovila je, da 

se pedagoški delavci najpogosteje srečujejo z neosredotočenostjo na snov in z 

nesamostojnostjo pri učnem delu. Sledijo verbalno nasilje do vrstnikov, ugovarjanje odraslim, 

odvračanje drugih od dela, sprehajanje in tekanje po razredu in fizično izzivanje. Dokaj 

pogosto opazijo tudi umaknjenost vase in prepisovanje. Na vprašanje, katera vedenja so za 

pedagoške delavce najbolj moteča, je avtorica dobila sledeče odgovore: uničevanje opreme, 

verbalno nasilje, fizično izzivanje vrstnikov, ugovarjanje odraslim in odvračanje drugih od 

dela. Zanimiva, vendar pričakovana ugotovitev je, da so za pedagoške delavce najmanj 

moteča vedenja, ki pomenijo internalizacijo učenčevih problemov in se navzven ne opazijo. 

Običajno gre za umaknjenost vase.  

 

Tabela 1: Najpogostejše in najtežavnejše oblike motečega vedenja 

 

AVTOR NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE 

MOTEČEGA VEDENJA 

NAJTEŽAVNEJŠE OBLIKE 

MOTEČEGA VEDENJA 

Emmer, 1989 
verbalno motenje, nepozornost, 
nespoštovanje učitelja in drugih 
učencev 

 

Gesten s sodelavci, 1978 
(ZDA) 
 

nezmožnost slediti navodilom, 
nenehno pogovarjanje s sosedom, 
laži, goljufije, kraje, sovražnost do 
učitelja, zahtevni učenci, učenci s 
pomanjkljivim osnovnim znanjem 

ponavljajoče se nenavadno 
vedenje, duševna zaostalost, spolna 
igra 

Tulley in Hwang Chiu, 1995 (ZDA) 
prekinitve pouka, kljubovanje, 
nepozornost, agresija 

 

Lawrence in Steed, 1986 (Anglija) 
nasilje, neubogljivost, slaba 
koncentracija, kljubovalnost, 
klovnovstvo 

neubogljivost, nemirnost in fizično 
nasilje, neposlušanje, slaba 
koncentracija, pretepanje, 
kljubovanje 

McNamara, 1987, Houghton, 
Wheldall in Merrett, 1988 (Anglija) 
 

 
neprimerno govorjenje, nasilje, 
verbalne žaljivke 

Laing in Chazan, 1987 
(Anglija) 

 

agresija, neubogljivost, motenje 
pouka, hiperaktivnost, 
sramežljivost, lenoba, pretepanje, 
preklinjanje, vandalizem in 
usmerjenost vase 

Merrett in Wheldall, 1988 (Anglija) 
govorjenje brez dovoljenja, 
oviranje drugih učencev 

govorjenje brez dovoljenja, 
oviranje drugih učencev 

The Elton Report, 1989 (Anglija) 
govorjenje brez dovoljenja, 
oviranje ostalih učencev, 

verbalno nasilje nad drugimi 
učenci, splošni nemir in nesramne, 
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povzročanje nepotrebnega 
(neverbalnega) hrupa, izogibanje 
delu, verbalno nasilje nad drugimi 
učenci, splošni nemir in nesramne, 
neprimerne opazke 

neprimerne opazke 

Charles, 1996 
motenje in nesledenje pouku 
 

agresivnost, nemoralnost, 
kljubovalnost 

Papatheodorou in Ramasut, 1993, 
1994 (Grčija) 

 
pretirana aktivnost, iskanje 
pozornosti, slaba koncentracija, 
težave s sodelovanjem 

Norwich in Poulou, 2000 (Grčija) 

izogibanje delu, depresija, 
negativizem, šolska fobija, 
nesramno govorjenje, 
neubogljivost, fizično nasilje, 
pomanjkanje koncentracije, težave 
pri sodelovanju, izostajanje od 
pouka, oviranje ostalih otrok, umik 
od običajnih aktivnosti 

 

Bibou-Nakou, Kiosseoglou in 
Stogiannidou, 2000 (Grčija) 

neubogljivost,  neupoštevanje 
pravil vedenja 

neubogljivost,  neupoštevanje 
pravil vedenja 

Granstrom in Einarsson, 1998 
(Švedska) 

 
govorjenje, fizično nasilje nad 
učiteljem 

Granstrom, 2002 (Švedska)  
vedenje, ki ga učitelji dojemajo kot 
napad na svojo vlogo vodje v 
razredu 

Little, 2003 (Avstralija)  
neumestno govorjenje, oviranje 
drugih učencev 

Bruce in Murray, 1993 (Avstralija) 
oviranje drugih učencev, lenoba in 
izogibanje delu, neprimerno 
govorjenje 

 

Vodopivec, 1996 (Slovenija)  
površnost, slaba koncentracija, 
vedenjske težave, agresija, 
nestrpnost, klepetavost 

Horvat Pšunder, 2001 (Slovenija) 
 

izostajanje od pouka in zamujanje 
k pouku; neprimerni odnosi; 
neprimerna vedenja med poukom; 
povzročanje materialne škode 

neprimeren odnos do drugih 
učencev, povzročanje materialne 
škode, neprimerni odnosi nasploh, 
neprimeren odnos do učiteljev in 
drugih zaposlenih na šoli, kršitve 
šolskih pravil, vedenja, s katerimi 
učenci motijo pouk 

Pšunder, 2003 (Slovenija) motenje pouka neprimerni odnosi 

Kobolt, 2008 (Slovenija) 
 

neosredotočenost na snov, 
nesamostojnost pri učnem delu, 
verbalno nasilje do vrstnikov, 
ugovarjanje odraslim, odvračanje 
drugih od dela, sprehajanje in 
tekanje po razredu, fizično 
izzivanje 

uničevanje opreme, verbalno 
nasilje, fizično izzivanje vrstnikov, 
ugovarjanje odraslim in odvračanje 
drugih od dela 

 

Različni avtorji so na podlagi raziskav neprimerna vedenja učencev razvrstili v različne tipe 

vedenja.   
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Charles (1996, v Brenčič, 2011) navaja sledeče tipe neprimernega vedenja učencev v razredu: 

agresivno vedenje (fizično ali verbalno, usmerjeno na druge učence ali učitelja), nemoralno 

vedenje (goljufanje, kraja, laganje), zavračanje avtoritete, kljubovanje (zavračanje učiteljevih 

navodil in zahtev), motenje, prekinjanje pouka (glasno govorjenje, sprehajanje po razredu 

med poukom, metanje predmetov), »neresnost« (lenarjenje, sanjarjenje, nereševanje nalog, 

zapravljanje časa).  

Waschbuch idr. (2004, prav tam) doživljanje motečega vedenja učiteljev opišejo s tremi 

faktorji: vrstniško nečustveno vedenje (antisocialno, neempatično), reaktivno vedenje 

(kljubovanje) in nepozornost oz. pretirana aktivnost.  

Osterc (2000, prav tam) navaja štiri tipe motečega vedenja učencev: moteče vedenje v zvezi s 

poukom (klepetanje, neizpolnjevanje šolskih obveznosti, zamujanje, površnost), moteče 

vedenje v odnosu do drugih učencev in učiteljev (nastopaštvo, agresivnost, prepiranje, 

pavlihovstvo), moteče vedenje v odnosu do lastne ne/uspešnosti (izmikanje dolžnostim, 

apatičnost, nezainteresiranost, odklanjanje vsega povezanega s šolo) in disocialno vedenje 

(vandalizem, tatvine, kraje, trpinčenje, agresija). 

Iz navedenega lahko povzamem, da večina avtorjev poroča o podobnih oblikah 

problematičnega vedenja, s katerimi se učitelji soočajo pri svojem delu. Rezultati se 

razlikujejo bolj ali manj v poimenovanju, zaporedju glede na pogostost pojavljanja in njihovo 

motečnost. Vsem pa je skupna ugotovitev, da se učitelji najpogosteje soočajo z manj 

intenzivnimi oziroma »zmernimi« (Pšunder, 2003) oblikami izstopajočega vedenja, ki so 

moteče predvsem zaradi svoje pogostosti. Gre predvsem za vedenjske oblike, povezane z 

motenjem pouka: nepozornost, motenje ostalih, nesamostojnost, nespoštovanje pravil, 

kljubovanje učitelju, nezanimanje za delo in verbalno nasilje. Učitelji pa se najtežje 

spoprijemajo z vedenjskimi oblikami, ki so sicer redkejše, vendar terjajo resnejše 

posredovanje. Izstopajo agresivno vedenje in različne oblike vedenja, povezane z 

neprimernimi odnosi tako do učencev kot do učitelja.   

 

4 RAZREDNI MENEDŽMENT IN DISCIPLINA  

  

Definiranje razrednega menedžmenta in discipline se zdi na prvi pogled zelo preprosto. 

Vendar sem pri študiju literature prišla do zaključka, da ne moremo najti enotne definicije niti 

za razredni menedžment niti za disciplino. Prav tako je nemogoče postaviti mejo med njima, 

saj nekateri avtorji pojma uporabljajo kot sinonima.  
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Tako ugotavljata tudi Freiberg in Lapointe (2006), da številni avtorji disciplino enačijo z 

razrednim menedžmentom (ang. classroom management). Pojma opisujejo kot »različni 

strani istega kovanca« (Kohn, 1996, v Freiberg in Lapointe, 2006). Predvsem v tuji literaturi 

se za dejavnosti, povezane z disciplino v širšem smislu, pojavlja termin razredni menedžment.  

Drugi avtorji, kot na primer Vincent (2004), pa poudarjajo, da je disciplina v smislu ravnanja 

za izboljšanje vedenja učencev le ena od komponent razrednega menedžmenta.  

Pojem discipline se običajno povezuje z vzpostavljanjem reda v razredu, discipliniranje z 

ukrepi za preprečevanje in odpravljanje motečega vedenja, razredni menedžment pa širše z 

ustvarjanjem okoliščin za učinkovito poučevanje in učenje ter socialni, čustveni in moralni 

razvoj.  

Vsekakor sta razredni menedžment in disciplina v razredu močno povezana, saj učinkovito 

vodenje in organiziranje razreda pripomore k boljši disciplini ter vzpostavlja okoliščine, ki 

preprečujejo pojav motečega vedenja.  

V nadaljevanju si poglejmo različne definicije obeh pojmov in njunih bistvenih nalog.      

 

4.1 Opredelitev pojma razredni menedžment 

 

Bistvena učiteljeva vloga je poučevanje, ki ga lahko v polnosti uresničuje le, če zagotovi 

ustrezno fizično, socialno in intelektualno strukturo v razredu (McLeod, Fisher in Hoover, 

2003).  

Raziskave v zadnjih petdesetih letih so jasno pokazale, da na učenje učencev od številnih 

dejavnikov, ki so jih proučevali, najbolj vplivajo učiteljeve sposobnosti učinkovitega vodenja 

in organiziranja razreda, tj. razrednega menedžmenta (Wang, Haertel in Walberg, 1993-1994, 

v McLeod, Fisher in Hoover, 2003). Bistven premik v razumevanju vodenja in organiziranja 

razreda predstavlja Kouninovo delo (1970, v Brophy, 2006), ki je zanimanje v zvezi z 

motečim vedenjem  premaknilo od odpravljanja k preprečevanju.  

Brophy (2006) poudarja, da so analize dela učiteljev pokazale, da so za dobro voden in 

organiziran razred ključni trije elementi:  

- učinkovita raba časa in prostora;  

- namesto strategij za nadzorovanje vedenja učencev uporaba strategij, ki pri učencih 

spodbujajo dobre izbire, in   

- modro izbiranje ter učinkovita uporaba učnih strategij.  
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Definicije razrednega menedžmenta so različne, vendar ga večina razume kot ravnanje, s 

katerim učitelj zagotavlja red, vključevanje učencev in njihovo sodelovanje (Emmer in  

Stough, 2001, v Lera, Jensen in Jøsang, 2007).  

Razredni menedžment močno vpliva na socialni, čustveni in moralni razvoj učencev 

(Evertson in Weinstein, 2006).  

Hoang (2009) navaja, da številni avtorji (Burden, 2005; Good, Brophy, 2006; Iverson, 2005, 

vsi v Hoang, 2009) razredni menedžment opisujejo kot obsežen spekter prizadevanj učiteljev, 

da bi nadzirali razredne aktivnosti, vključujoč učenje, socialne interakcije in vedenje učencev.   

Razredni menedžment se tako nanaša na ukrepe, sprejete z namenom ustvarjati učno okolje, 

ki spodbuja uspešno poučevanje in učenje ter zmanjšuje možnosti za pojavljanje disciplinskih 

problemov (Edwards, 2008). Gre za urejanje fizičnega okolja, določanje pravil in postopkov, 

vzdrževanje pozornosti učencev in spodbujanje njihovega sodelovanja pri dejavnostih 

(Brophy, 2006). 

Edwards (2008) poudarja, da mora vsak program razrednega menedžmenta razdelati več 

pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na disciplino v razredu. To so: fizično razredno okolje, 

menedžment razredne rutine, delo z raznoliko populacijo učencev in spoprijemanje s šolskim  

nasiljem.  

Razredni menedžment se tako ne ukvarja s posameznimi učenci in ne le z iskanjem načinov 

za prepoznavanje ter reševanje vedenjskih težav, pač pa se povezuje predvsem z dejanji in 

strategijami, ki jih učitelji uporabljajo za vzpostavljanje in vzdrževanje sistema, ki omogoča 

delo v razredu (Doyle, 1986, v Pšunder, 2004).   

Pri razrednem menedžmentu gre torej za večplastno prizadevanje, ki je mnogo bolj 

kompleksno od uvajanja pravil, nagrad in kazni, s katerimi želi učitelj nadzorovati vedenje 

učencev (Evertson in Weinstein, 2006).  

Razredno življenje vključuje načrtovanje kurikuluma, organizacijo rutinskih postopkov, 

zbiranje virov, pripravljanje okolja za maksimalno učinkovitost, spremljanje napredka 

učencev, predvidevanje, preprečevanje in reševanje problemov (McLeod, Fisher in Hoover, 

2003).  

Učitelj ima pri razrednem menedžmentu tako več nalog (Evertson in Weinstein, 2006): 

- razvoj skrbnih, suportivnih odnosov z učenci in med njimi, 

- organiziranje in izvajanje pouka na način, ki učencem omogoča optimalno učenje, 

- uporaba metod vodenja skupine, ki spodbujajo sodelovanje učencev pri pouku, 

- promoviranje razvoja socialnih veščin in samodiscipline pri učencih, 

- uporaba primernih intervencij z namenom pomagati učencem z vedenjskimi težavami. 



 

22 
 

Razredni menedžment ima dva glavna cilja: poleg uvajanja in vzdrževanja urejenega okolja, 

ki učencem omogoča aktivno učenje ter pridobivanje znanja, tudi omogočanje socialnega in 

moralnega razvoja. 

Bistveni cilji razrednega menedžmenta, ki jih navajajo Lera, Jensen, Jøsang, Buccoliero idr. 

(2007), so: doseči osredotočenost učencev na snov, ustvarjanje delovne atmosfere v razredu, 

podpiranje učenja, ustvarjanje dobrih medsebojnih odnosov in oblikovanje pozitivnih vrednot 

v razredu. 

Martin s kolegi (Martin, Yin in Baldwin, 1998, v Woolfolk Hoy, Weinstein, 2006)  je 

ugotovila, da učitelji razumejo razredni menedžment kot sklop vedenj, potrebnih za 

pospeševanje urejenega in organiziranega poučevanja (ang. instructional management), 

vedenj, potrebnih za spodbujanje razvoja suportivnih medsebojnih odnosov med učiteljem in 

učenci (ang. people management), in vedenj, potrebnih za preprečevanje priložnosti za 

neprimerno vedenje učencev (ang. behavior management). 

Zanimiva pa je ugotovitev (Brophy, 2006), da je razumevanje pojma razrednega 

menedžmenta odvisna od uspešnosti učitelja. Uspešni učitelji razredni menedžment vidijo kot 

ustvarjanje učinkovitega, sodelovalnega, podpornega učnega okolja in socializiranje učencev, 

manj uspešni pa kot discipliniranje in vzdrževanje avtoritete. 

 

4.2 Opredelitev pojma disciplina 

 

Pojem disciplina ima več različnih pomenov. Izhaja iz latinščine in pomeni učenje (Gossen, 

1993). Tudi Slovenski etimološki slovar (1997) izvor termina disciplina razlaga kot 

izpeljanko iz latinske besede »discipulus«, kar pomeni »učenec«. Prvotni pomen pojma 

vključuje samodisciplino, ki je potrebna za izvedbo določene naloge, in pomeni, da je 

posameznik sposoben usmeriti svoje potenciale k cilju, k nečemu, kar ceni (Gossen, 1993). 

Termin disciplina je prvič uporabljen v 13. stoletju v smislu »dati navodila učencu« (Online 

Etymology Dictionary).   

V preteklosti je bil pojem discipline v šoli povezan predvsem s kaznovanjem, poslušnostjo, 

podrejanjem učencev avtoriteti učitelja. Skozi zgodovino izobraževanja je bila uporaba 

telesnega kaznovanja najpogostejše sredstvo za vzdrževanje discipline v šolah. Od učiteljev se 

je pričakovalo, da do otroka delujejo kot nadomestni starši z vsemi pripadajočimi, takrat 

običajnimi oblikami starševske discipline. Disciplinirati v ožjem smislu torej pomeni 
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drugemu storiti nekaj neprijetnega, s čimer ga pripravimo k podrejanju in sledenju pravilom 

(Gossen, 1993). 

Spletni etimološki slovar (Online Etymology Dictionary) opredeli disciplino kot vzgojo za 

vedenje v skladu s pravili; kaznovanje z namenom izboljšati vedenje, vzgajati; vedenje v 

skladu s postavljenimi pravili; vedenje in red, vzdrževana z nadzorovanjem in urjenjem; niz 

ali sistem pravil in predpisov.  

Veliki splošni leksikon (2006) disciplino v psihološkem smislu opredeli kot sposobnost 

posameznika, da obvladuje svoje vedenje, s pedagoškega vidika pa od zunaj predpisan red v 

šolstvu. Discipliniranje je navajanje na red in disciplino. V šolski zgodovini je discipliniranje 

pravica učitelja, da lahko učenca kaznuje tudi telesno. Sodobna pedagogika discipliniranje 

zavrača kot nepedagoško. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeli disciplino kot sistem pravil, ukrepanja in 

kaznovanja ter podrejanje pravilom, predpisom, ki so obvezni za vse člane skupnosti. 

Disciplinirati pomeni navaditi koga na disciplino, na red, ga spraviti v red, v poslušnost, držati 

v redu, ustrahovati. Discipliniran je tisti, ki je navajen na red, poslušen, ki se zavestno podreja 

disciplini. O disciplini lahko govorimo, ko so v skupini sprejeta določena pravila. 

Pravne (2011) poudarja, da lahko disciplino razumemo kot sredstvo za doseganje spoštovanja 

norm in pravil ter kot cilj, ko govorimo o disciplinirani osebi, ki samoiniciativno ravna v 

skladu s pravili. 

Medtem ko ima termin disciplina v splošni slovarski literaturi bolj represivno konotacijo, jo 

pedagoška literatura razlaga širše. Ne opredeljuje je le kot red, poslušnost, ki se po potrebi 

vzdržujeta tudi s kaznijo, pač pa jo obravnava kot zavestno, samoiniciativno disciplino 

(Pšunder, 2004).  

Večina sodobnih pedagogov zagovarja discipliniranje, ki je osredotočeno na pozitivne 

ojačitve vedenja, na primer s pohvalo in nagrado. Danes je v ospredju pomoč učencem, da bi 

dosegli stopnjo samodiscipline (Vincent, 2004), ki vsebuje notranjo motivacijo za vedenje in 

je najbolj očitna, ko so zunanji usmerjevalci vedenja odsotni (Pšunder, 2004).   

V Pedagoški enciklopediji (1989) je tako disciplina opredeljena kot red, ki se ne vzdržuje na 

temelju pokornosti, slepe poslušnosti in strahu, temveč na osnovi prepričanja, da je takšno 

stanje potrebno za normalno življenje in delo posameznika v družbeni skupnosti. Prava 

»pedagoško vredna« disciplina je zavestna disciplina, ki preraste v samodisciplino. 

Pantly (2007) pravi, da je disciplina ravnanje, ki krepi samoobvladovanje in razvija značaj. 

Discipliniranje obsega različne oblike spopadanja z otrokovim neprimernim vedenjem, 

kljubovanjem, sovražnostjo in drugimi težavami. Pomembno je, da se z disciplinskimi 
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težavami spopadamo ustvarjalno. Otroka lahko naučimo razlikovati med dobrim in slabim na 

pozitiven način. Najpomembneje je, da se na spopadanje z neželenim vedenjem vnaprej 

pripravimo in nenehno »pilimo« disciplinske metode. 

Freiberg in Lapointe (2006) disciplino razumeta kot sposobnost učenca, da dela v učnem 

okolju in ne krši pravic, svobode in odgovornosti drugih učencev in odraslih. V razredu jo 

lahko razumemo tudi kot »ravnanje proti« v smislu discipliniranja s kaznijo, torej  

kaznovalnega ukrepanja proti neprimernemu vedenju. V smislu vedenja je pojem disciplina 

povezan s kontrolo. Če otrok ni discipliniran, pomeni, da nima samokontrole, zato potrebuje 

več zunanje kontrole.  

V šolah je kljub drugačnim smernicam kaznovanje še vedno prisotno, le oblike so se 

spremenile.  Po Foucaultu (Bahovec, 1992) procesi nadzorovanja in discipliniranja ne 

temeljijo na neposredni prisili, temveč izhajajo iz vsakdanjih, nevidnih praks in tehnik 

podrejanja individua. Od tod dobijo pomen »metode, kakršna je šolska disciplina, ki spremeni 

otroška telesa v objekt zelo kompleksnega sistema manipulacije in pogojevanja«.  

Večina ljudi domneva, da je disciplina to, kar je vsiljeno od zunaj s strani avtoritete, ki jo je 

treba brezpogojno ubogati. Za Montessorijevo pa disciplina ni nekaj, kar povzročimo 

otrokom, niti ni tehnika za nadziranje vedenja. Naša skrb mora biti razvoj notranje kontrole, 

ki omogoča posamezniku, da izbere primerno vedenje, ker je to dobro zanj in za skupnost. 

Montessori (2006) pravi, da disciplina »ni dejstvo, ampak je pot«. Resnična disciplina izvira 

od znotraj in je posledica notranje rasti.  Notranja disciplina ni nekaj, kar je že prisotno, 

ampak se mora šele vzpostaviti. Naloga odraslega je, da otroku pokaže pot k disciplini.  

Ničesar ne sme delati na silo, ni groženj, ni nagrad, ni kazni. Disciplina se rodi, ko se otrok 

osredotoči na nekaj, kar ga privlači.  

Notranja disciplina je nekaj, kar se spreminja. To ni nekaj, kar bi bilo avtomatično navzoče v 

otroku, in je ni mogoče poučevati. Vloga učitelja je, da predstavlja otroku model in vodilo ter 

ga podpira pri razvoju do te mere, da se lahko sam odloči, da sprejme in sledi pravilom v 

razredni skupnosti. Ta raven poslušnosti je točka, ko otrok doseže pravo notranjo disciplino. 

Ta raven discipline je dosežena, ko so se otroci sposobni ustrezno vesti tudi takrat, ko odrasli 

nismo prisotni. Na tej stopnji ima otrok ponotranjeno poslušnost, ali bolje rečeno, otrok je 

razvil samokontrolo. Jasno vidi vrednost tega, kar mu nudi avtoriteta, in z veseljem uboga. To 

nikakor ni slepa poslušnost, ampak je popolnoma zavestna izbira posameznika, ki je zrasel v 

svobodi in je razvil svoj potencial. S to stopnjo poslušnosti in samodiscipline prihaja 

samospoštovanje, poleg spoštovanja svojih pa tudi spoštovanje pravic in potreb drugih 

(Conroy, Williams Bravo, 2007).  
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Herbart (1995, v Zalokar Divjak, 1996) govori o moralnosti kot najvišjem smotru vzgoje. Pri 

tem pa ne zadošča formalna moralnost, ki je pravzaprav le disciplina, le spoštovanje razmer, 

na katere naleti individuum izven sebe, ne da bi jih konstruiral z notranjo splošno voljo. 

Najvišji smoter vzgoje je torej oblikovanje posameznika kot avtonomnega, svobodnega, 

odgovornega subjekta, ki je podvržen notranjemu zakonu, glasu vesti. Posameznik to doseže 

le s ponotranjenjem zakona tako, da se podredi, podvrže zunanjemu zakonu, katerega nosilci 

so zanj pomembni drugi.   

Herbart (prav tam) trdi, da se mora človek že od rane mladosti navajati na omejitve; od tod 

izhaja zahteva »otroci se morajo naučiti ubogati«. Herbart (prav tam) pristaja na začetno 

stopnjo vzgojnega procesa, v kateri je treba otroka podrediti, usmerjati, disciplinirati, ko 

moramo določeno ravnanje zahtevati. Takrat je potreben zunanji pritisk, vendar je 

pomembno, da ob tem otroku pustimo določen manevrski prostor.  

Disciplina je ponavadi interpretirana kot »nevzgojna metoda«. Razlogi za takšno razumevanje 

so v tem, da se običajno jemlje v obzir le najbolj skrajne oblike, kjer gre že za kruta, 

sadistična ravnanja. Glavni cilj discipline tako ni le vzdrževanje zunanjega reda, temveč 

predvsem obvladovanje otrokovega notranjega reda. Dober učitelj ima svoj red, tako kot ima 

tudi svojo metodo poučevanja. Disciplina je torej umetnost, ki jo vsak vzgojitelj obvlada na 

svoj način. Pri vzgoji se problemu discipliniranja ne moremo izogniti. Tudi polovičarstva ne 

dopušča; delni uspeh običajno ni nikakršen uspeh. V vsakem primeru slaba disciplina ni 

dopustna, saj je to slabo tako za otroka kot za institucijo kot celoto. Bistvo resnične discipline 

je, da nanjo vsi pristanejo. Do tega pa se je treba dokopati (Zalokar Divjak, 1996). 

Discipliniranje je postopek, ki ga ne smemo izvajati prepogosto. Gre za izbor ukrepov – 

korakov, ki jih uporabi odrasli, ko otrok ne sledi njegovim vzgojnim vplivom. Otroka ne 

smemo tepsti, žaliti, psihično mučiti, nanj ne smemo vpiti, ga izsiljevati, ampak mu moramo 

le omogočiti, da doživi smiselno, logično posledico svojega ravnanja. Sprejemanje posledic 

lastnega ravnanja pa pomeni sprejemanje odgovornosti zase. Posebno pri starših 

discipliniranje ni priljubljeno, ker imajo občutek, da so otroku nekaj slabega storili. Vendar 

tak način discipliniranja pri otroku poveča občutek varnosti in mu ne dela škode (Juhant, 

2008). 

Glede na to, kdaj učitelj uvede različne tehnike za preprečevanje neprimernega vedenja, je 

Charles (1996, v Grošelj, 2008) razdelil disciplino na preventivno, suportivno/podporno in 

korektivno. Cilj preventivnega discipliniranja je preprečitev disciplinskih težav, cilj 

korektivnega pa vzpostavitev takšnih pogojev, da bi lahko nadaljevali z vzgojno-
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izobraževalnim delom. Učitelj uporablja podporne tehnike, ko se že kažejo prvi znaki 

neprimernega vedenja.  

 

Pomen discipline in samodiscipline  

 

Disciplina v šolskem prostoru pomeni stanje reda (Vincent, 2004), podrejanje redu in 

predpisom in je kot taka v vzgojno-izobraževalnih institucijah potrebna zato, da omogoča 

uresničevanje zastavljenih ciljev (Pšunder, 2004). Kadar v razredu ni discipline, kaotično 

stanje ovira ali preprečuje učitelju, da bi izpeljal učno uro, kot si jo je zamislil. Vzpostavljanje 

in vzdrževanje pogojev za napredovanje šolskega dela je eden bistvenih ciljev discipline v 

šoli. Zelo pomemben cilj je tudi priprava učencev za učinkovito sodelovanje v organizirani 

družbi odraslih, kjer je za svobodo posameznika potrebna ustrezna odgovornost (prav tam).   

Podobne funkcije discipline navaja tudi Lewis (2006). Najprej disciplina omogoča učencem 

učenje. Učitelj se mora ustrezno odzvati na neprimerno vedenje učencev, saj le tako lahko 

učencem posreduje pripravljeno snov. Disciplina tudi pomaga učencem, da postanejo dobri 

državljani in pospešuje razvoj primerne morale in vrednot.   

Moles (1989, v Gaustad, 1992) vidi dva glavna cilja šolske discipline: zagotavljanje varnosti 

osebja in učencev ter ustvarjanje okolja, ki spodbuja učenje. 

Podobno poudarja Zalokar Divjak (1996), da je glavna naloga discipline ustvarjanje mirnega 

in delovnega vzdušja, v katerem je mogoče svobodno dihati. To se vzpostavi zelo hitro in 

enostavno tam, kjer vlada razumevanje med otroki in vzgojitelji, kjer so učitelji otrokom vzor. 

Bear (1998, v Pšunder, 2004) izpostavlja dva bistvena cilja discipline. Prvi je kratkoročni in  

se nanaša na kontrolo ter upravljanje disciplinskih težav, uspešni učitelji pa ga dosegajo s 

pozitivnimi strategijami, ki pripomorejo k preprečevanju disciplinskih težav in k ustvarjanju 

prijetnega, varnega in učinkovitega šolskega okolja, ki podpira učenje, vzpodbuja dobre 

odnose med vrstniki ter pomaga uresničevati drugi, dolgoročni cilj discipline, to je razvoj 

samodiscipline.  

Razvoj samodiscipline je ena od glavnih nalog discipline tudi po Rogersu. Poleg tega so 

temeljne naloge discipline, ki jih izpostavlja Rogers, še razvoj samokontrole, dobrega mnenja 

o sebi, spodbujanje odgovornosti za lastno vedenje, spodbujanje učencev k spoštovanju pravic 

drugih, podpiranje vrednot, kot so poštenost, pravičnost in spoštovanje drugih, ter 

usposabljanje za razumno reševanje konfliktov (Rogers, 1998, v  Pšunder, 2006). 

V sodobni pedagoški literaturi se torej kot bolj pomembne omenja dolgoročne cilje discipline, 

nasprotno pa se v praksi kaže, da učitelji o disciplini še vedno razmišljajo precej 
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tradicionalno. V raziskavi jordanskih avtorjev Harouna in O'Hanlon (1997, v Pšunder, 2006) 

se je izkazalo, da učitelji v zvezi s cilji discipline izpostavljajo predvsem poslušnost učencev, 

primerno učno okolje in preprečevanje neprimernega vedenja. Podobno stanje je ugotovil tudi 

Lewis (1997, 2001, v Pšunder, 2006) v zahodnih demokratičnih državah. Tudi tu naj bi 

učitelji še vedno prevzemali dokajšen nadzor nad vedenjem učencev, kar pa ne prispeva k 

doseganju dolgoročnih ciljev discipline. Razmere pri nas je raziskovala Pšunder (2005, v 

Pšunder, 2006), ki je prav tako ugotovila, da šolska disciplina ni posebno naklonjena razvoju 

odgovornosti pri učencih.  

Iz zapisanega lahko sklepam, da sta pojma disciplina (v širšem smislu) in razredni 

menedžment v praksi neločljivo povezana in imata oba enake cilje. Glede na večino 

navedenih definicij obeh pojmov lahko povzamem, da je pojem razrednega menedžmenta 

običajno širše razumljen – ne ukvarja se neposredno z vedenjem, ampak z ustvarjanjem čim 

boljših pogojev za poučevanje in učenje ter vključuje tudi ožji vidik področja discipline. 

Disciplina se ukvarja predvsem z motečim vedenjem učencev – kako ga preprečiti ali 

odpraviti. Bistvena razlika med pojmoma pa je po mojem mnenju v njunem prizvoku. Pojem 

disciplina in z njim povezani pojmi discipliniranje, disciplinski ukrepi ipd. zvenijo represivno, 

pojem razredni menedžment pa je novejši in »nestigmatiziran«, kar prispeva k njegovi večji 

»priljubljenosti« pri strokovnjakih, ki se ukvarjajo z izobraževanjem.  

Dejstvo je, da so disciplinski problemi, ki so posledica neučinkovitega razrednega 

menedžmenta, največji problem, s katerim se šole danes ukvarjajo, in so za učitelje temeljni 

povzročitelj stresa, glavni izvor pregorevanja in nezadovoljstva pri delu. Kljub temu pa se pri 

šolanju učiteljev razrednemu menedžmentu še vedno posveča premalo pozornosti (Evertson 

in Weinstein, 2006).  

V nadaljevanju me bo zanimalo predvsem, kako vzpostaviti čim boljše pogoje za učenje in 

učinkovito preprečevati neprimerno vedenje učencev v razredu ter na drugi strani kako se 

učinkovito spoprijeti z motečim vedenjem, ko se le-to pojavi. Oba vidika, tako preventivnega 

kot kurativnega, pojasnjujejo različni pristopi oziroma modeli tako razrednega menedžmenta 

kot discipline.  

Tauber (1999) poudarja, da kadar govorimo o disciplini, ne moremo reči, da je določen 

pristop pravilen, drugi pa ne. Vsak učitelj ima namreč svojo filozofijo, svoj pogled na 

poučevanje, učence, disciplino in razredni menedžment. Poleg tega je lahko nek disciplinski 

model pri določeni skupini učencev učinkovit, pri drugih pa ne deluje. Podobno je lahko nek 

disciplinski model pri posameznem učencu učinkovit v določenih okoliščinah, v drugih pa ne. 

Za učitelja je zato pomembno, da spozna ključne poudarke, strategije in učinkovitost različnih 
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modelov discipline ter si na podlagi le-teh oblikuje lasten model razrednega menedžmenta in 

discipline. Pomembno je, da učitelj, ki najbolje pozna sebe, učenca in razred, najde ustrezen 

pristop, kar pomeni, da spozna, kateri model (ali več modelov) razrednega menedžmenta in 

discipline ustreza njegovim najglobljim prepričanjem in okoliščinam ter za katerega verjame, 

da mu bo v pomoč pri njegovem delu v razredu.  

 

4.3 Različne usmeritve glede razrednega menedžmenta in discipline  

 

Najzgodnejši pristopi k pojmovanju in ocenjevanju discipline temeljijo na kontroli učencev. 

Wilower, Eidell in Hoy (1967, v Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006) so opisali kontrolo 

učencev na kontinuumu med nadzorujočim in humanističnim pristopom. Prvi vidi šolo kot 

tradicionalno, nefleksibilno, nadzorujočo, s poudarkom na redu. Učenci so stereotipizirani na 

podlagi videza, vedenja in socialnega statusa družine. Učitelji, ki so nadzorujoče orientirani, 

si šolo predstavljajo kot avtokratsko organizacijo z natančno hierarhijo učiteljevega in 

učenčevega položaja. Učenci morajo brezpogojno upoštevati učiteljeve zahteve. Učitelj 

neprimernega vedenja niti ne poskuša razumeti, ampak ga dojema kot osebno žalitev. Učence 

vidi kot neodgovorne in nedisciplinirane osebe, ki jih je treba nadzorovati s kaznovanjem. 

Značilnosti nadzorujoče šole so brezosebnost, pesimizem, kaznovanje in nezaupanje. 

Humanistična perspektiva razume šolo kot vzgojno in izobraževalno skupnost, v kateri se 

učenci učijo skozi sodelovanje, interakcijo in preko izkušenj. Pomemben je vsak posamezen 

učenec. Učitelji se trudijo ustvariti demokratično klimo, v kateri je poudarjena medosebna 

komunikacija. Avtorji še opozarjajo, da sta tako nadzorujoči kot humanistični pol ekstrema, ki 

naj v šoli ne bi obstajala v svoji čisti obliki.  

Wolfgang in Glickman (1980, 1986, v Tauber, 1999; Woolfolk in Weinstein, 2006; Pšunder, 

2004) sta opredelila tri filozofske usmeritve glede discipline in razrednega menedžmenta: 

intervencionistično s poudarkom na pravilih in posledicah, interakcionistično s poudarkom 

na interakciji in iskanju skupnih rešitev ter neintervencionistično s poudarkom na 

vzpostavljanju medsebojnih odnosov in poslušanju. Vsaka od njih je utemeljena na različnih 

predpostavkah o otrokovem razvoju, učenju in motivaciji ter na različnih prepričanjih o vlogi 

odraslega pri razvoju otroka. 

Johnson in Whittington (1994, v Lewis, 2006) navajata štiri različne stile discipline: 

tradicionalni, liberalno-progresivni, socialno kritični in laissez-faire. Pri tradicionalnem 

načinu, ki je soroden intervencionističnemu pristopu, je učitelj tisti, ki je odgovoren za to, da 
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postavi jasna pravila in opredeli kazni za kršenje pravil. Liberalno-progresivni način, ki ga 

lahko primerjamo z interakcionističnim pristopom,  podpira socialno enakost, medsebojno 

spoštovanje, delitev odgovornosti, sodelovanje in samodisciplino. Avtorja navajata še 

socialno kritičen pristop, ki vidi učenčevo motnjo kot logičen odpor na zatiranje, in »laissez-

faire«, ki izhaja iz gibanja za »prosto izbiro« v šoli in pobudo prepušča učencem.  

Lewis (2006) je na podlagi raziskav opredelil tri teoretične stile discipline, ki jih zaznamujejo 

nadzor (ang. control), ki označuje pristop, podoben intervencionističnemu in tradicionalnemu 

stilu, upravljanje (ang. management) in vpliv (ang. influence), ki sta sorodna 

interakcionističnemu in liberalno-progresivnemu stilu. Učitelji, ki se poslužujejo pristopa, ki 

ga Lewis imenuje »upravljanje«, spodbujajo učence k soodločanju pri postavljanju razrednih 

pravil in sankcij za neprimerno vedenje. Pri pristopu, imenovanem »vpliv«, učitelj spodbuja 

učence k prevzemanju odgovornosti za lastno vedenje in v pogovoru z njimi zavzame vlogo 

svetovalca.  

 

5 PREVENTIVNO DELOVANJE NA PODRO ČJU DISCIPLINE – 

PREPREČEVANJE MOTE ČEGA VEDENJA  

 

Star pregovor pravi »bolje preprečevati kot zdraviti«, in tako je tudi z disciplino v razredu. 

Bistven premik v razumevanju razrednega menedžmenta in discipline v tej smeri predstavlja 

delo Jacoba Kounina (1970, v Brophy, 2006). Rezultati njegovih raziskav so prispevali k 

temu, da se je zanimanje v zvezi z motečim vedenjem  premaknilo od uveljavljenih reaktivnih 

strategij k preventivnemu delovanju (Lera, Jensen in Jøsang, 2007). 

 

5.1 Preventivni vidik v nekaterih modelih discipline 

 

Vidnejši avtorji, ki so oblikovali različne modele discipline, pripisujejo preventivnemu vidiku 

večji ali manjši pomen.  

 

Skinnerjev model vedenjske modifikacije (1948, v Edwards, 2008) nima eksplicitno 

določenih strategij, s katerimi bi preprečevali moteče vedenje. Ukvarja se namreč izključno z 

odpravljanjem že izraženih problemov. Edwards (2008) pa navaja, da lahko tudi princip 

vedenjske modifikacije deluje na nek način preventivno. Če primerno vedenje pozitivno 

ojačamo na primer s pohvalo ali nagrado, se takšno vedenje okrepi in pojavlja pogosteje. 
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Podobno kot Skinnerjev tudi Canterjev model asertivne discipline (1988, 1989, v Edwards, 

2008) nima dobro definirane preventivne komponente, saj je v osnovi oblikovan kot reaktivna 

metoda discipline. Preventivna je le v toliko, kolikor se učenci trudijo, da bi si pridobili 

nagrade in se izognili kazni. Ustrezno disciplino učitelj dosega z doslednostjo in nadzorom 

nad učenci v razredu. »Preventivni učinek« vedenjske modifikacije se kaže le takrat, ko je 

učitelj prisoten. V drugih okoliščinah ga ni več, saj se ob takem načinu samokontrola pri 

učencih ne razvija. Asertivna disciplina poudarja tudi uvajanje jasnih, trdnih pravil, kar ji na 

nek način daje preventivni pridih. Namreč, kadar učenci poznajo pravila in sankcije, ki sledijo 

kršenju pravil, te sankcije učinkujejo kot svarilo. Če so kazni dovolj očitne in dosledno 

izvajane, se večina učencev potrudi, da se jim izogne. Pri učencih, ki s svojim motečim 

vedenjem iščejo pozornost, tak način preventive najpogosteje ne bo učinkovit. Delovati bi 

znal ravno nasprotno, saj bi tem učencem kazen, ki sicer pomeni negativno pozornost, 

predstavljala neko vrsto nagrade. Po Canterjevem mnenju bi morale biti kazni za takšne 

učence vedno strožje, vendar se povsem strinjam z Edwardsom (2008), ki ugotavlja, da bi na 

tak način dosegli le spremembo eksternaliziranega motečega vedenja v neko drugo obliko. 

Dreikurs (1968, v Edwards, 2008) vidi preventivno delovanje na področju discipline kot zelo 

pomembno in mu daje prednost pred korektivnim. Vendar poudarja, da neprimerno vedenje, 

ki  pride otroku v navado in je zelo trdovratno, potrebuje korektiven pristop. S preventivnega 

vidika Dreikurs (prav tam) predlaga nekaj postopkov, ki pomagajo tako pri preprečevanju 

motečega vedenja kot pri odpravljanju le-tega. Spodbujanje učencev je zelo učinkovit način 

za preprečevanje disciplinskih težav. Otroci iščejo odobravanje s strani pomembnih odraslih 

in spodbujanje jim to omogoča. Spodbujanje se bolj osredotoča na vloženi trud kot na 

rezultat, kar v primerjavi z nagrajevanjem med otroki krepi medsebojno sodelovanje in ne 

tekmovanja. Otroci, ki jih učitelj spodbuja in opogumlja, se sprejemajo takšne, kot so, čeprav 

niso popolni. Spodbujanje in opogumljanje utrjuje njihov položaj v skupini, jim daje občutek 

pripadnosti in sprejetosti v skupini. Otroci se tako osredotočijo bolj na svoje zmožnosti kot 

pomanjkljivosti in pridobijo zaupanje vase. Otroci, ki imajo občutek, da so v razredu 

pomembni in sprejeti, redkeje povzročajo disciplinske probleme.   

Dreikurs (1982, v Edwards, 2008) ponuja nekaj konkretnih predlogov za preprečevanje 

disciplinskih problemov:  

- izogibati se neprimernemu odzivanju na provokacije učencev,  

- truditi se za vzpostavitev medsebojnega spoštovanja med učiteljem in učenci, 

- v vsakem učencu iskati pozitivne lastnosti, 

- biti fleksibilen v odnosu do učencev, 
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- vključevati učence v oblikovanje pravil, 

- omogočati učencem, da delajo s svojim tempom, izražajo spontanost in navdušenje, 

raziskujejo osebne interese in se učijo sprejeti odgovornost, 

- uvesti razredne diskusije, povezane z disciplino. 

Rogers (1998, v Pšunder, 2004) ugotavlja, da se preventivna disciplina ukvarja s temeljnimi 

pravicami, v dogovoru z učenci postavljenimi jasnimi pravili in posledicami, z ureditvijo 

razreda, načrtovanjem kurikuluma itn. Pomembni elementi preventivne discipline so po 

njegovem prepričanju sledeči: 

- jasna pravila in standardi, ki so oblikovani v sodelovanju z učenci, 

- jasna pričakovanja glede učenja, nalog, 

- privlačno okolje, 

- dober načrt urejenosti razreda, 

- določanje prostora za premor v razredu in izven njega (»time out«), 

- primerna delovna področja, 

- organiziranje kurikuluma, ki upošteva različne sposobnosti učencev. 

Tudi Glasser (1969, v Edwards, 2008) v svojih disciplinskih metodah daje preventivni 

komponenti zelo pomembno mesto. V svojem delu Schools Without Failure (1969, v 

Edwards, 2008) poudarja pomen razrednih srečanj, ki so namenjena preprečevanju 

disciplinskih problemov. Navaja tri vrste takšnih srečanj: srečanja, namenjena reševanju 

problemov, odprta, prosto potekajoča srečanja in srečanja za ugotavljanje izkušenj, povezanih 

z izobraževanjem in učenjem. Namen prvih srečanj je spodbuditi učence k skupnemu 

reševanju disciplinskih problemov, dogovarjanju o pravilih in pričakovanjih, sprejemljivem in 

nesprejemljivem vedenju ter posledicah, nujni del so tudi pogovori o spremembah v 

določenem obdobju. Odprta, prosto potekajoča srečanja so namenjena raznovrstnim 

vprašanjem, ki se učencem porajajo v povezavi s situacijo v razredu. Srečanja omogočajo 

učencem ovrednotenje izobraževalnih izkušenj – učenci lahko opredelijo, kako učinkovito je 

njihovo učenje in kje imajo primanjkljaje.  

Pri preprečevanju disciplinskih problemov si lahko pomagamo tudi tako, da (Glasser 1968, v 

Edwards, 2008): 

- na ravni razreda določimo cilje šolanja, 

- izoblikujemo razredna pravila, ki pripomorejo k doseganju razrednih ciljev, 

- omogočimo učencem, da predlagajo, kako bi ustvarili bolj prijetno in produktivno 

učno okolje, 
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- dosežemo soglasje vseh učencev glede ciljev, pravil in postopkov, za katere so se 

odločili, 

- določimo posledice, ki sledijo v primeru kršenja dogovorjenih pravil.  

Za spodbujanje pomena učenja in preprečevanje disciplinskih problemov Glasser (1968, v 

Edwards, 2008) zagovarja »sodelovalno učenje« (ang. cooperative learning), imenovano tudi 

»model timskega učenja« (ang. learning team model), za katerega avtor verjame, da učencem 

omogoča boljše zadovoljevanje njihovih temeljnih potreb. Predlaga, da učitelj učence 

razporedi v skupine po dva do pet učencev z različnim učnim uspehom. Učenci naj delajo na 

dolgoročnih projektih, kar jih vodi h globljemu razumevanju raziskovalnega področja. Med 

drugim sodelovalno učenje pri učencih vzbuja občutek pripadnosti, ki jih spodbuja, da delajo 

bolje in več dosežejo,  sposobnejši učenci so zadovoljni, ker lahko pomagajo manj uspešnim, 

slednje motivira občutek, da lahko prispevajo k skupnemu delu, učenci postanejo pri učenju 

bolj neodvisni od učitelja itd.  

Kljub temu, da je Gordonov trening večje učinkovitosti za učitelje (1989) usmerjen v 

reševanje problemov učencev, lahko njegova priporočila glede komunikacije s pridom 

uporabljamo v preventivne namene.  

Podobno kot Glasser tudi Gordon poudarja pomen odprtih diskusij, v katerih lahko učenci 

razpravljajo o čemerkoli (1974, v Edwards, 2008).   

Gordon (1989) trdi, da so t.i. »jaz-sporočila« sicer namenjena učiteljevemu soočanju z 

neprimernim vedenjem učencev, vendar imajo lahko tudi preventivno vlogo. S preventivnimi 

jaz-sporočili učitelj lahko oblikuje prihodnje vedenje učencev, saj učenci preko njih izvedo, 

kaj učitelj čuti, potrebuje, želi ali pričakuje. Pri uporabi jaz-sporočil je zelo pomembno, da ne 

zvenijo agresivno, avtoritarno ali kot zahteva. Ustrezna komunikacija, ki jo Gordon (1989) 

imenuje »jezik sprejemanja«, pripomore k razvoju boljših odnosov med učiteljem in učenci, 

ki zmanjšajo možnost pojavljanja disciplinskih problemov. 

Gordon (1974, v Edwards, 2008) je prepričan, da lahko neprimerno vedenje učitelji 

preprečujejo tudi s prilagajanjem razrednega okolja, kar vključuje spremembe tako fizičnih 

kot psihičnih značilnosti razreda.  
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5.2 Pomembna področja in strategije preventivnega delovanja  

 

Raziskave (Brophy in Evertson 1976; Kounin, 1970, v Pšunder, 2006) potrjujejo, da 

disciplinskih problemov ni mogoče obvladovati le z ukrepanjem, ko so se ti že pojavili.   

Učitelji, kot že rečeno, pogosto pripisujejo vzroke za moteče vedenje v razredu učencem, 

vendar s svojo osebnostno naravnanostjo, stališči, vrednotami, odnosom do učencev, načinom 

komunikacije, stilom vodenja in poučevanja itd. dejansko tudi sami močno vplivajo na 

vedenje učencev v razredu. Smiselno je, da si učitelj oblikuje dober načrt preventivnega 

delovanja, s katerim si lahko prihrani precej časa, ki bi ga sicer namenil reševanju disciplinske 

problematike v razredu. Uresničevanje takega načrta po eni strani preprečuje pojavljanje 

neprimernega vedenja in po drugi strani pomaga, da se moteče vedenje, če se že pojavi, ne 

razširi in ne stopnjuje. 

Visser (2003) na podlagi več raziskav navaja, kako je lahko učitelj v razredu učinkovit. 

Seznam učiteljevih strategij, ki imajo na področju discipline preventivni učinek, je zelo 

obsežen, zato povzemam le nekatere bistvene: 

- prizadevati si mora za razvoj skrbnega, prijetnega, sproščenega in prijaznega ter 

urejenega in produktivnega razrednega okolja, 

- kazati mora iskreno zanimanje za življenje svojih učencev (interese, hobije, težave), 

- z zgledom mora predstavljati vedenje, ki ga pričakuje od učencev, 

- spodbujati mora aktivno sodelovanje učencev pri sprejemanju odločitev, 

- graditi mora na razvoju medsebojnega sprejemanja, vrstniškega suporta, tesnega 

prijateljstva med učenci, 

- upoštevati in spoštovati mora različnost med učenci,  

- upoštevati in spoštovati mora mnenja in interese učencev, 

- izogibati se mora ustvarjanju občutkov sramu, krivde in spodbujati občutke ponosa, 

- spodbujati mora prijaznost v šoli in družbi in odvračati konkurenčnost ter socialno 

primerjanje med učenci,  

- pogosto mora komunicirati z učenčevimi domačimi, 

- skrbeti mora za pogosto pozitivno povratno informacijo, spodbude in pohvale, 

- poskrbeti mora za jasen sistem pravil in pričakovanj ter posledic za njihovo 

neupoštevanje. 
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Preventivni vidik discipline je po mojem mnenju v naših šolah dokaj zapostavljen. Učitelji so 

po lastnem pripovedovanju preobremenjeni z učnimi načrti, urejanjem obvezne 

dokumentacije in raznimi drugimi dejavnostmi, tako da jim za skrbno pripravljen načrt 

preventivnega delovanja zmanjka časa in energije. Žal se tako vzpostavijo pogoji, ki  vplivajo 

na razvoj neprimernega vedenja in disciplinskih problemov, ki učiteljev položaj močno 

zapletejo.  

Preventivno delovanje na področju discipline se mi zdi tako pomembno, da bom v naslednjih 

poglavjih natančneje predstavila nekatera področja in ravnanja, ki se mi zdijo bistvena pri 

preprečevanju neprimernega vedenja v razredu. 

 

5.2.1 Organizacija prostora 

 

Dober razredni menedžment se po Emmerjevem mnenju (1989, v Widmer, 2003) prične z 

ustrezno ureditvijo fizičnega okolja (ang. physical setting). Okolje, ki je dobro premišljeno in 

urejeno, predstavlja temelj za prijetno počutje in učinkovito delo v razredu ter pomaga pri 

preprečevanju motenj, zastojev in problemov v razredu.  

Emmer, Evertson, Sanford, Clements in Worsham (1989, v Widmer, 2003) poudarjajo štiri 

ključne načine za dobro urejenost razreda: 

- Najbolj obremenjena področja v razredu ne smejo biti prenatrpana. Urejenost na primer 

prostora pri vratih, prehodov, položaj miz v učilnici, koša za smeti mora omogočati dobro 

prehodnost, saj neustrezna razporejenost miz, knjižnih polic in drugih predmetov lahko 

ustvarja nered v razredu. Poleg tega je dobra prehodnost pomembna tudi iz varnostnih 

razlogov. 

- Urejenost prostora mora učitelju zagotavljati, da so vsi učenci v njegovem vidnem polju in 

da ima z vsemi očesni stik. Tako učitelj lažje opazi učenca, ki potrebuje pomoč, in prepreči 

morebitne motnje. 

- Učni materiali in pripomočki, ki jih učenci pogosto uporabljajo, morajo biti spravljeni tako, 

da so jim na voljo, ko jih potrebujejo. 

- Urejenost prostora mora vsem učencem omogočati, da zlahka vidijo in slišijo predstavitev 

snovi. Neupoštevanje preprek, ki ovirajo slišno ali vidno polje učencev, povzroči nezanimanje 

in zmanjšanje pozornosti, kar naredi še tako dobro predstavitev  neučinkovito. 

 

Tudi Gordon (1974, v Edwards, 2008) je prepričan, da učitelji lahko preprečujejo neprimerno 

vedenje s prilagajanjem razrednega okolja, kar vključuje spremembe tako fizičnih kot 
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psihičnih značilnosti razreda. V razredu bi potrebovali bolj udobne sedeže, primernejšo 

temperaturo, boljšo akustiko in več premičnega pohištva. Poleg tega bi morali biti razredi 

lepši in bolj pisani. Otroci bi potrebovali prostor, v katerem se lahko osredotočijo, kjer lahko 

delajo v skupinah, eksperimentirajo ali poslušajo učitelja. Razred bi moral biti prijeten 

prostor, v katerem lahko istočasno poteka več dejavnosti. V njem bi morali biti prostor za 

učenje, knjižni, ustvarjalni, avdiovizualni kotiček in prostor za seminarje. Nekateri učenci 

občasno potrebujejo prostor za sproščanje ali reševanje osebnih problemov, ki jih ovirajo pri 

učenju. Učitelji potrebujejo prostor za individualen pogovor z učenci in za načrtovanje pouka. 

Gordon ugotavlja, da v večini razredov takšna ureditev ni na voljo, vendar bi iznajdljivi in 

spretni učitelj lahko v tej smeri marsikaj spremenil. Pri oblikovanju razrednega prostora je 

dobro misliti na razporeditev miz, sedežni red učencev, ki naj ustreza učiteljevemu stilu 

poučevanja, na lokacijo učiteljeve mize, organizacijo kotičkov za posebne aktivnosti, prostor 

za skupinsko in individualno delo ter prostor za shranjevanje raznih materialov in učnih 

pripomočkov. Učitelj naj oblikuje prostor glede na tip poučevanja in aktivnosti, ki jih 

najpogosteje uporablja. Poleg tega naj postavitev pohištva omogoča fleksibilnost (hitra in 

enostavna prilagoditev aktualni aktivnosti) in gibanje učencev (McLeod, 2003). 

Zanimivo je McLeodovo (prav tam) razmišljanje o pomenu lokacije učiteljeve mize. Položaj 

mize je odvisen od predmeta, ki ga učitelj poučuje, starosti učencev, sedežnega reda in 

prostora, ki je na voljo. Učitelji določijo mesto svoje mize tudi na podlagi svoje osebne 

filozofije poučevanja.  

Miza, ki je v razredu postavljena zadaj, podpira okolje, ki je orientirano na učenca (ang. 

student-centered), miza spredaj kaže na okolje, ki je usmerjeno na učitelja (ang. teacher-

directed), miza v sredini razreda kaže na dostopnost učiteljeve pomoči za vse učence, miza ob 

strani sporoča, da je to učiteljev osebni delovni prostor.  

Poleg položaja mize v razredu pa je zelo pomembna njena urejenost. Zaželeno je, da so na 

mizi različni zanimivi, tudi dekorativni predmeti, kot na primer roža, držalo za svinčnike, 

družinska slika. Učitelj, ki ima lepo urejeno mizo, učencem sporoča, da ceni urejenost in red 

in da je z njimi pripravljen deliti tudi nekatere vidike osebnega življenja.  

Nenazadnje je zelo pomembno poudariti tudi vizualni vidik razrednega prostora, saj si na 

podlagi urejenosti razreda obiskovalci, ki vanj prihajajo, ustvarijo prvi vtis o učitelju in 

razredni klimi. Vizualni vidik je med drugim odvisen od tega, kako ustvarjalno uporabimo 

oglasne deske, tablo, stene, police in vrata v razredu. Za zaključek tega poglavja navajam 

misel, ki jo je zapisal Dewey (1944, v McLeod, 2003): »We never educate directly, but 

indirectly by means of the enviroment.« Prepričana sem, da urejen, prijeten, ustvarjalno 
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polepšan razred – »razred z dušo« – na učence deluje spodbudno, vanj radi prihajajo, sploh če 

lahko tudi sami prispevajo k njegovi urejenosti.   

 

5.2.2 Učiteljeve značilnosti  

 

Težko in zapleteno vprašanje v povezavi z disciplino je zagotovo vprašanje učiteljeve 

osebnosti. Učitelji imajo lahko glede na svoje osebnostne značilnosti manj ali več težav pri 

vzpostavljanju discipline v razredu (Fontana, 1994, v Blandford, 1998).  

V nadaljevanju se bom posvetila predvsem iskanju odgovorov na vprašanje, katere 

osebnostne značilnosti in sposobnosti lahko učiteljem pomagajo pri preprečevanju 

neprimernega vedenja učencev v razredu.  

Raziskave (Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006) so pokazale, da učenci dojemajo kot 

»dobrega« tistega učitelja, ki zna:  

- vzpostaviti dobre medosebne odnose z učenci,  

- vzpostaviti avtoriteto in strukturo, ne da bi bil rigiden, preteč, kaznovalen, 

- narediti učenje zabavno z uporabo inovativnih in kreativnih pedagoških strategij. 

Kako pomembne so omenjene sposobnosti, ugotavljam tudi pri svojem delu s predšolskimi 

otroki. Po zanimivem spletu okoliščin sem po zaključku študija socialne pedagogike dobila 

delo v vrtcu. Na začetku me je najbolj skrbelo pomanjkanje didaktičnega znanja, vendar se je 

izkazalo, da le-to ni najbolj pomembno. Zame osebno je namreč pomembnejše delo na 

skupinski identiteti in komunikaciji. Bistveno se mi zdi, da otroci v skupini občutijo 

sprejetost, videnost in slišanost – tako s strani vzgojiteljic kot vrstnikov. Moja naloga je, da 

vsak dan namenim (individualno) pozornost vsakemu otroku. Pomembno se mi zdi, da vsak 

otrok čuti, da se zanj zanimam, da opazim razne spremembe, njegovo razpoloženje, čustva. 

Otroci so zadovoljni, če pokažem zanimanje za njihove izdelke, dosežke in znanje. Posebno 

veseli so, če lahko s skupino delijo svoje domače izkušnje, predstavijo svojo družino in 

dogajanje v njej. Pogosto se zgodi, da bolj odprti otroci preglasijo tiste manj zgovorne. 

Pozorna sem na to, da vedno pridejo do besede tudi slednji. Zelo pomembno je, da otrokom 

prisluhnem in jih spodbujam, da prisluhnejo tudi drug drugemu. Tudi vzgojiteljici vedno 

spregovoriva o svojih doživetjih, čustvih in izkušnjah. Prepričana sem, da je pogovor najboljši 

način za vzpostavljanje in ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov. V naši skupini se dan 

začne s skupno igro (socialno, elementarno), kjer se povežemo kot skupina. Ponavadi se tudi 

nasmejimo, kar prispeva k prijetni klimi v skupini. Pomembno se mi zdi, da se tudi 

vzgojiteljici vključiva v igro in da vodenje prepustiva tudi otrokom. Otroci so navdušeni, če 
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lahko sodelujejo pri odločanju o imenu skupine, skupinskih pravilih, temah, skratka o vsem. 

Bistveno je, da čutijo, da so pomembni. Zelo radi so tudi pohvaljeni in »pocrkljani«. Čeprav 

so mnenja o nagrajevanju deljena, opažam, da otrokom to veliko pomeni. Posebno kadar nam 

zastavljeno delo uspe, se skupaj »nagradimo« s posladkom, risanko ipd. Tudi takrat, ko otroci 

naredijo »dobro delo« – kaj dobrega za skupino ali vrstnika (ne za nagrado) – in to opazim, so 

deležni pohvale ali drobne pozornosti. Ugotavljam, da pri prijetni klimi in dobrih odnosih v 

skupini veliko vlogo igra tudi odnos med vzgojiteljicama, ki pa ga je treba graditi. Ta odnos je 

odločilen tudi pri vzpostavljanju avtoritete, saj otroci zelo hitro začutijo neusklajenost med 

odraslimi. Poleg tega sta pri vzpostavljanju avtoritete in strukture ključni vztrajnost in 

doslednost. Kadar mi pri tem spodleti, me otroci že opomnijo, češ, »nekaj si rekla, pa tega nisi 

naredila«. Za dobro funkcioniranje skupine se mi zdi zelo pomembno tudi, da vse, kar 

delamo, otroke zanima. Moja naloga pa je, da stvari pripravim tako, da so otrokom zanimive. 

Pri tem mi pomaga, da jih poslušam, se z njimi pogovarjam in opazujem njihovo vedenje pri 

delu in igri. Biti »dober učitelj ali vzgojitelj« je zame proces, v katerem moram biti 

radovedna, ustvarjalna in predvsem samokritična. Vsak dan namreč ugotovim, da nekaj deluje 

in nekaj ne. Trudim se iskati vedno več načinov, ki delujejo in ki me notranje osrečujejo. 

Izogibam pa se tistemu, kar ne deluje in me spravi v slabo voljo.    

 

Pri izvajanju Gordonovega treninga večje učinkovitosti je Bečaj (1990) trening pogosto pričel 

z vprašanjem za učitelje. Zanimalo ga je, kateri učitelj jim je bil v osnovni šoli najbolj všeč in 

zakaj. Tako je dobil seznam lastnosti, ki so jih kot učenci pri svojih učiteljih najbolj cenili. 

Morda bi pričakovali, da bo bolj priljubljen učitelj tisti, ki ni bil strog, ki je učencem pogosto 

pogledal skozi prste in s katerim so se večino časa zabavali. Vendar so lastnosti priljubljenih 

učiteljev daleč od tega. Najpogosteje so se pojavile sledeče: 

- pravičnost v smislu poštenosti, doslednosti in zanesljivosti,  med učenci ni delal razlik, 

- pristnost, sproščenost, vedrost, 

- strog, toda pravičen, znal je prisluhniti ipd., 

- dobra, zanimiva razlaga, 

- urejenost, lepa zunanjost, 

- znal je prisluhniti in se približati učencem, 

- širina, življenjskost, 

- dober strokovnjak na svojem področju, 

- znal je motivirati, potegniti za seboj, 

- bili smo mu enaki, prijatelji, 
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- človeški, 

- zahteval je kritičnost, mišljenje, ustvarjalnost, 

- mirnost, 

- ni vpil, 

- bil je blizu učencem, bil je kot mama. 

 

Na mestu je vprašanje: zakaj so učiteljem iz njihovih šolskih let ostale v spominu prav te 

lastnosti? Zakaj so imeli radi takšnega učitelja? Na omenjene lastnosti priljubljenih učiteljev 

je Bečaj (1990) pogledal z vidika temeljnih potreb in ugotovil, da je priljubljen tisti učitelj, ki 

učencem nudi varnost in sprejetost.  

Otroci morajo iz odnosa učitelja do učencev razbrati, da jih doživlja kot vredne, da so mu 

pomembni in da so lahko uspešni. Učitelj, ki  učencem to omogoča, ima z njimi boljši odnos, 

je priljubljen in ima nedvomno manj težav z disciplino. 

Mendler (1992) je prepričan, da prav nezadovoljenost otrokovih temeljnih potreb privede do 

neprimernega vedenja. Ali če pogledamo z druge strani: učitelj lahko neprimerno vedenje 

preprečuje tudi tako, da poskrbi za otrokove temeljne potrebe. 

Danes je merilo učiteljeve uspešnosti njegova učinkovitost. Učinkovitost razumem kot temelj 

učiteljevega uspešnega delovanja in kot posledico le-tega. Učitelj, ki na ustrezen način poveže 

svoje osebnostne lastnosti in svoje znanje tako, da oblikuje učno okolje, ki omogoča 

uresničevanje zastavljenih ciljev, je učinkovit. Rezultat učiteljeve učinkovitosti morata biti 

njegovo lastno zadovoljstvo (občutek učinkovitosti, uspešnosti, kompetentnosti) in 

zadovoljstvo učencev (občutek, da se zmorejo učiti, da znajo, da napredujejo, da so sposobni 

sodelovati, da zmorejo prispevati svoj del, da so sprejeti, vredni ipd.). Učitelj, ki je bolj 

učinkovit, ima tudi manj težav z disciplino. Cole s sodelavci (1998, v Visser, 2003) je 

raziskoval karakteristike učinkovitih učiteljev in ugotovil, da so odločilne sledeče značilnosti 

in sposobnosti: 

- dobro načrtovanje, primerna organiziranost, strukturiranost, 

- doslednost, poštenost, 

- dober smisel za humor, 

- navdušenje, zanimivost, vnetost, spodbudnost, 

- razumevanje individualnih potreb, 

- fleksibilnost, 

- empatičnost, 

- potrpežljivost, 
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- sposobnost za vzpostavljanje pozitivnih odnosov z učenci, 

- uporabljanje pozitivnih podkrepitev: spodbuja, nagrajuje,  

- obvladovanje svojega predmetnega področja, 

- mirnost, sproščenost, 

- zainteresiranost za učence, 

- sposobnost postavljanja jasnih meja, 

- usposobljenost za učinkovito discipliniranje, vedenjski menedžment. 

 

Po eni strani nas ugotovitve navedenih avtorjev prepričujejo, da se neprimernemu vedenju v 

razredu lahko izognemo. Po drugi strani pa bi si učitelji ob vseh teh lepih lastnostih, ki naj bi 

jih imeli, lahko očitali, da niso dovolj dobri in da se bodo morali še precej spremeniti.   

Gordon (1989, v Bečaj, 1990) potolaži učitelje z »mitom o idealnem učitelju«, ki tako tiste, ki 

imajo do sebe prevelika pričakovanja, kot vse (učence, starše, ravnatelje, strokovnjake itd.), ki 

z njimi prihajajo v stik, postavlja na realna tla. Navedene lastnosti so sicer pomembne pri delu 

v razredu, učitelji si morajo zanje prizadevati, vendar se je pomembno zavedati, da so tudi 

učitelji le ljudje, ki so – tako kot vsi – včasih nepotrpežljivi, jezni, vznemirjeni, nedosledni… 

In s tem ni nič narobe, če ni tega preveč, pravi Bečaj (1990). Pomembno je, da se učitelje 

spodbuja k dobrim lastnostim, vendar jih je še pomembneje pripraviti na situacije, v katerih 

bodo v njih prevladala negativna čustva in bodo potrebovali navodila, kako ravnati, da bodo 

pomagali sebi in ne škodili otroku (prav tam). Prav neustrezno ravnanje v konfliktnih 

situacijah, ki pri učiteljih sprožijo neprijetna čustva, lahko namreč sproži ali povzroči 

stopnjevanje neprimernega vedenja.  

 

5.2.3 Vzpostavitev jasnega sistema pravil 

 

Kadar se v istem prostoru zbere več ljudi (tako je tudi v razredu), se vzpostavi potreba po 

strukturi. Osnova zanjo so med drugim tudi pravila, ki jih po mnenju Pšundrove (2004) 

vsebuje vsak učinkovit disciplinski pristop.  

Pravila, ki so lahko splošna ali specifična (Manning in Bucher, 2007), so zakoni, ki določajo 

sprejemljivo in nesprejemljivo vedenje.  

Kljub temu, da se učitelji večinoma strinjajo, da so pravila pomemben element razrednega 

menedžmenta, Jones (1987, v McLeod, Fisher, Hoover, 2003) pravi, da imajo mnogi v zvezi z 

vzpostavljanjem sistema pravil določene napačne predstave: 

- »Učenci bi že morali vedeti, kako se je treba obnašati.«   
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Učenci že imajo izdelane predstave o tem, kakšno vedenje je sprejemljivo, vendar 

preizkušajo učiteljeve meje. Zato je pomembno, da učitelj poskrbi, da so te meje jasno 

določene, kar učencem predstavlja okvir in jim daje občutek varnosti. 

- »Za ukvarjanje s pravili nimam časa, ker imam preveč drugega dela.«  

Učitelji, ki imajo najmanj težav z disciplino v razredu, posvečajo prve tedne šolskega leta 

vzpostavljanju strukture, ki omogoča učenje.  Vredno si je vzeti čas za pravila. 

- »S pravili sem jih seznanil že prvi dan. Ne vem, zakaj jih ne upoštevajo.«  

Oznaniti pravila ni dovolj. Zahtevajo poučevanje, modeliranje in preizkušanje, da učenci 

ugotovijo, kaj se od njih resnično pričakuje. 

- »Poučevanje pravil je povezano s strogostjo.«  

Učenje pravil je osnova za sodelovanje, ki je utemeljeno na medsebojnem spoštovanju. 

- »Učenci ne marajo pravil.«  

Nasprotno. Učenci iščejo meje in pričakujejo, cenijo ter spoštujejo red v razredu. 

- »Če bom določil pravila, me učenci ne bodo marali.«  

Učitelj, ki jasno postavi pravila in je dosleden pri njihovem uresničevanju, nima težav z 

disciplino v razredu, kar je učencem všeč. 

 

Učenci potrebujejo jasno opredelitev sprejemljivega in nesprejemljivega vedenja. Jasno 

določene meje dopustnega vedenja jim dajejo občutek varnosti, ki je njihova temeljna 

potreba. Seveda pa namen pravil ne sme biti nadzor učencev, ampak pomoč učencem, da 

spoznajo, česa se morajo naučiti za uspešno delovanje v razredni skupnosti (Manning, 

Bucher, 2007).  

Za vzpostavitev dobrih, učinkovitih pravil je smiselno upoštevati nekaj ključnih smernic. 

Pravila morajo biti (Mendler, 1992; McLeod, Fisher in Hoover, 2003): 

- tako jasno in preprosto definirana, da vsakdo razume, kakšno vedenje se zahteva. 

Vedno lahko ugotovimo, ali je pravilo prekršeno ali ne. Smiselno je, da so pravila 

postavljena pozitivno – da učencem povedo, kaj morajo narediti, in ne, česa ne smejo 

(Na primer: »Hodi počasi.« namesto »Ne teci.«); 

- razumno postavljena. Kar pomeni, da jih zmorejo izpolniti vsi učenci; biti morajo 

smiselna; potrebna/pomembna;  v skladu s človeško naravo; njihovo uveljavljanje ne 

sme jemati preveč časa in energije; 

- izvedljiva, uresničljiva. 
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Več avtorjev (Manning in Bucher, 2007; Gossen, 1992; Charles, 2008; Pantley, 2007) se 

strinja, da je zelo pomembno, da pravil ni preveč. Biti jih mora le toliko, kolikor je najmanj 

potrebno. Določiti je treba tista pravila, ki so najbolj pomembna za vzpostavitev varnega in 

spodbudnega okolja za učenje. Pravila morajo biti premišljena in postavljena vnaprej, ne 

smemo si jih izmišljevati sproti, saj to ustvarja zmedo. Učitelji naj postavijo le pravila, ki so 

jih pripravljeni uveljavljati vedno, ko bodo kršena. Doslednost je namreč ključna, da so 

pravila učinkovita. Če se za določeno pravilo izkaže, da je neustrezno, ga je treba spremeniti. 

Otroci morajo pravila poznati, in če je le mogoče, pomagati pri njihovem oblikovanju. Kršitvi 

pravil morajo slediti vnaprej dogovorjene posledice. 

V nasprotju z drugimi avtorji se Kohnu (1996, v Manning, Bucher, 2007) pravila ne zdijo 

potrebna. Prepričan je, da je treba učencem omogočiti svobodo in odgovornost, da se sami 

odločijo, kaj je zanje primerno vedenje. Učitelji, ki se zanašajo na pravila, postanejo 

»policaji«, učenci pa odvetniki, ki v pravilih »le iščejo luknje«. Kot argument za 

nasprotovanje postavljanju pravil Kohn navaja tudi kaznovalne posledice, ki jih pravila 

običajno vključujejo.     

Pravila imajo pomembno mesto v vseh vidnejših disciplinskih modelih. Najočitnejše razlike 

med njimi so v tem, kdo in kako določa pravila – ali ima pri oblikovanju pravil glavno vlogo 

učitelj ali lahko nanje vplivajo tudi učenci.  Učitelji, ki se zavedajo pomena pravil v razredu, 

se sprašujejo, kaj bi bilo bolje – da določijo pravila sami ali da vključijo tudi učence. V bistvu 

je težko reči, kaj je bolj prav. Logično se zdi, da bi učenci raje upoštevali pravila, o katerih so 

smeli soodločati. Vendar je tudi res, da večina ljudi sledi določenim družbenim pravilom, 

čeprav niso sodelovali pri njihovem določanju. Če se torej učitelj odloči sam postaviti pravila, 

mora biti pozoren predvsem na to, da so pravila smiselna (McLeod, Fisher, Hoover, 2003).  

Mendler (1992, v Manning, Bucher, 2007) pa poudarja, da mora učitelj učencem tudi  

razložiti, zakaj so določena pravila pomembna.  

 

Curwin in Mendler (1988, v Mendler, 1992) sta sicer velika zagovornika vključevanja 

učencev v določanje razrednih pravil. Prepričana sta, da se na tej podlagi v razredu razvije 

partnerstvo med učenci in učiteljem. Kadar učitelji določijo pravila in posledice sami,  s tem 

vzpostavijo avtoritarni sistem, v katerem mora učitelj sam uveljaviti posledice kršenja pravil. 

Kadar učenci sodelujejo pri določanju pravil, imajo več interesa, da sistem pravil deluje, in so 

bolj so pozorni na svoje vedenje in vedenje sošolcev. Problemi se tako pogosto rešijo brez 

neposredne vpletenosti učitelja. Curwin in Mendler (1988, v Mendler, 1992) verjameta, da 

učence najlažje naučimo odgovornosti tako, da jim damo možnost, da so odgovorni. Najboljši 
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način je vključevanje učencev v sprejemanje odločitev, ki vplivajo na njihovo življenje. V 

zvezi z disciplino v razredu omenjena avtorja navajata več načinov vključevanja učencev. Naj 

omenim le dva, ki se mi zdita najbolj zanimiva: 

- Učenci pripravijo pravila za učitelja. Učitelj povabi učence, da oblikujejo smernice, za 

katere bi želeli, da jim učitelj sledi. Kadar učitelj smernice učencev sprejme kot 

dobrodošle in se v skladu z njimi spremeni na bolje, s tem učencem sporoča, da jih 

jemlje resno, da jih upošteva, da imajo moč soodločati. S tem si pridobi več avtoritete 

in ugleda. 

- Učenci oblikujejo pravila drug za drugega. V manjših skupinah razpravljajo o 

zaželenem vedenju v razredu in na podlagi pogovora sestavijo seznam pravil. Iz 

odgovorov učitelj izbere najpogostejše, kar predstavlja pogled večine učencev. Tako 

nastane skupni dogovor o pravilih v razredu. 

Dreikurs (1982, v Manning in Bucher, 2007) pravi, da demokratični učitelji spodbujajo 

učence k sodelovanju pri določanju pravil in njihovih logičnih posledic. Prepričan je, da tak 

pristop preprečuje disciplinske probleme. Tudi Mendler (1992) trdi, da je disciplina, ki 

vključuje tudi učence, v preventivnem smislu bolj učinkovita.  

Podobno Gordon (1974, v Charles, 2008) ugotavlja, da je sodelovanje med učiteljem in 

učenci pri postavljanju pravil zelo pomembno, saj učence motivira, jim vliva večje zaupanje, 

krepi njihovo samopodobo in jih spodbuja k odgovornemu vedenju. 

Omenjeni avtorji se strinjajo, da je v povezavi s pravili nujno določiti tudi posledice, ki 

običajno opredeljujejo, kaj se zgodi, če se pravilo prekrši.  Mendler (1992) poudarja, da je 

pomembno, da posledica učence uči boljšega vedenja preko izkušenj, ki jim omogočajo, da v 

prihodnje izberejo boljši način. Dober način discipline vsebuje različne tipe posledic. Pantley 

(2008, str. 90) priporoča naravne in logične posledice, ki so neposredno povezane s 

prekrškom. Le-te otroku namreč omogočajo, da se uči na podlagi lastnih dejanj oziroma 

nedejanj. Otroci tako postanejo svoji lastni učitelji. 

  

5.2.4 Ustvarjanje dobrih medsebojnih odnosov 

 

Več avtorjev (Fisher, 2003; Marzano, Marzano in Pickering, 2003; Pšunder, 2006; Vitto, 

2003), ki poudarjajo pomen preventivne discipline, se strinja, da je za učinkovit razredni 

menedžment temeljna skrb za dobre medsebojne odnose v razredu. Le-ti omogočajo 

vzpostavitev prijetne, sproščene in spodbudne razredne klime. Gre tako za odnose med 
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učiteljem in učenci kot za odnose med učenci samimi, nekateri pa poudarjajo tudi dobre 

odnose na šoli in s starši učencev (Pšunder, 2004).  

Pšunder (2006) navaja, da doživljanje pozitivnih medosebnih odnosov mnogi avtorji (npr. 

Dreikurs in Glasser) pojmujejo kot eno temeljnih človekovih potreb, ki se lahko, če ni 

zadovoljena, negativno odraža tudi na učnem uspehu in vedenju učencev.  

Gordon (1989) je prepričan, da se je učenec pripravljen učiti, če je odnos med njim in 

učiteljem dober. Zanimiva je zgodba slovenske učiteljice (Šugman Bohinc, 2011), ki pravi, da 

s sodelavko prve mesece šolskega leta posvetita predvsem ustvarjanju želene čustvene in 

socialne klime v razredu: medsebojnemu spoznavanju, pogovarjanju o osnovnih pravilih v 

medosebnih odnosih in smislu šolskega reda, učenju konstruktivnega reševanja konfliktov, 

socialnim igram, urjenju socializacijskih in komunikacijskih spretnosti ter sprejemanju 

različnosti. Šele ko poskrbita za čustveno varno okolje, v katerem učenci zadovoljujejo svoje 

temeljne potrebe, se posvetijo intenzivnemu osvajanju učne snovi. Kljub temu da v prvem 

delu leta zaostanejo s snovjo za drugimi razredi, jih ob koncu leta celo prehitijo. Zgodba je po 

mojem mnenju dober dokaz za to, da je trud, ki ga učitelj vloži v vzpostavljanje dobrih 

odnosov v razredu, bogato poplačan.  

Marzano, Marzano in Pickering (2003) navajajo, da ima učitelj, ki ima z učenci dobre odnose, 

manj disciplinskih problemov, kar potrjuje tudi raziskava (Morris-Maclean, 2000, v Peček 

Čuk in Lesar, 2010), v kateri so opazovali učence, ki so veljali za težavne. Ugotovili so, da 

nobeden od opazovanih učencev ni »univerzalno« težaven, na njihovo vedenje pa v največji 

meri vpliva odnos učitelja do učenca. 

Vitto (2003) poudarja, da pomen dobrih medsebojnih odnosov v razredu ni le v preprečevanju 

neprimernega vedenja, ampak tudi v preprečevanju bolj resnih destruktivnih vedenj.  Ugotovil 

je namreč, da so pri preprečevanju destruktivnega vedenja bolj kot velikost razreda, učiteljeva 

izobrazba, razredna pravila in šolska politika pomembni dobri odnosi učenca z učiteljem.  

Mnogi učitelji se zavedajo, kako pomembni so dobri medsebojni odnosi v razredu, zato se na 

razne načine trudijo vzpostaviti stik z učenci.   

Fisher (2003, v McLeod, Fisher, Hoover, 2003) pravi, da lahko dobre odnose z učenci 

dosežemo na dva načina: 

- da jim damo priložnost, da nas spoznajo kot človeka, in 

- da smo odprti za njihova čustva in skrbi.   

Učitelji se pogosto sprašujejo, kako osebni naj bodo njihovi odnosi z učenci.  

Jones in Jones (2000, po McLeod, Fisher, Hoover, 2003) opisujeta tri stopnje odprtosti:  

- popolna odprtost: učitelj deli z učenci tudi osebno življenje in vrednote; 
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- odprtost, povezana s šolo: učitelj z učenci deli le občutke, povezane s šolo; 

- odnos, omejen z vlogo: učitelj opravlja le svoje dolžnosti in ne deli svojih čustev z 

učenci. 

Učitelj naj bi bil po njunem mnenju vedno odprt za dogajanje, povezano s šolo, omejeno pa 

naj bi v odnos z učenci vpletal tudi svoje osebno življenje. 

Običajno velja, kot navaja Gordon (1989), da bi morala biti med učiteljem in učenci določena 

distanca. Brez nje naj učenci ne bi spoštovali učitelja, njegova moč bi se zmanjšala, učenci ga 

ne bi več ubogali. Tovrsten strah učitelju preprečuje, da bi bil bolj človek kot učitelj. 

Gordon (prav tam) ugotavlja, da si mnogi učitelji želijo funkcionirati kot »idealni učitelji« – 

biti morajo boljši, bolj razumevajoči, bolj morajo stremeti k novim spoznanjem in biti morajo 

bolj popolni od običajnih ljudi, kar jim preprečuje, da bi bili v razredu enostavno ljudje. 

Gordon (prav tam) pa ravno slednje, namreč da je učitelj v prvi vrsti človek, poudarja kot 

bistveno za dober odnos z učenci.  

Dober odnos po Gordonu (1989, str. 7) opredeljujejo: 

- odprtost: vsak partner v odnosu lahko tvega, da je direkten in pošten, 

- občutek lastne vrednosti: vsak je prepričan, da ga drugi ceni, 

- zavest o vzajemni odvisnosti: oba se zavedata, da sta odvisna drug od drugega, 

- možnost rasti in razvoja lastne kreativnosti in individualnosti, 

- skupno zadovoljevanje potreb. 

Učitelj, ki želi z učenci vzpostaviti dobre medsebojne odnose, mora biti pozoren na sledeče: 

- Do učencev mora biti skrben: učencem mora prisluhniti, zanimati se mora za njihovo 

življenje, do učencev mora biti sočuten, suportiven. 

- Do učencev mora imeti pozitivna pri čakovanja: ceni interese in sposobnosti 

učencev, pozoren je na njihove dobre lastnosti. Učencem omogoča raznolik kurikulum 

in raznolike načine poučevanja, pri katerih vsak učenec dobi priložnost za uspeh.  

- Učencem mora dati priložnost za sodelovanje: učenci lahko izražajo svoje mnenje, 

spodbuja ustvarjalnost in domišljijo učencev, spodbuja medsebojno sodelovanje in 

pomoč, učenci lahko vplivajo na načrtovanje kurikuluma in na vzpostavljanje 

razrednih pravil.  

- Upoštevati mora temeljne potrebe učencev: da so uspešni, pomembni, sprejeti itd. 

Charles (1996, v Pšunder, 2004) poudarja, da je pomembno, da učitelj pri svojem vsakdanjem 

delu – tako z učenci kot z njihovimi starši – uporablja določene spretnosti v medosebnih 

odnosih. Prijaznost, pozitivna drža, sposobnost poslušanja in sposobnost dajanja iskrenih 

komplimentov so spretnosti, ki naj bi jih uporabljali vselej v medčloveških odnosih. Pri delu z 
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učenci pa je pomembno, da učitelj pozornost redno namenja vsem učencem, da je vedno 

pripravljen pomagati in da predstavlja dober model z dobrimi navadami.  

 

Poleg naštetih poudarkov je za dobre medsebojne odnose v razredu zelo pomembno tudi, 

kako učitelj komunicira z u čenci in kako rešuje probleme. V procesu komunikacije – 

verbalno in neverbalno – učitelj posreduje učencem informacije o sebi. Verbalno jim sporoča 

predvsem vsebino, neverbalno pa odnos, osebna stališča, počutje, čustva, razpoloženje, 

osebnostno naravnanost itd. S komunikacijo torej učitelj vpliva na to, kakšni odnosi se bodo 

vzpostavili med njim in učenci. Od tega pa je odvisno, ali bodo učenci učitelja sprejeli, kar 

omogoča identifikacijo z njim in vodi k večjemu veselju do učenja ter boljšim dosežkom 

(Pšunder, 2004).  

Gordon (1989) v komunikaciji priporoča predvsem aktivno poslušanje, jaz-sporočila in jezik 

sprejemanja.  

Aktivno poslušanje učencu daje občutek, da so njegove misli in čustva sprejeta, razumljena 

in upoštevana. Pospešuje nadaljnjo komunikacijo. Učencu omogoča sprostitev in sprejemanje 

svojih čustev kot normalnih, človeških. Učencu omogoča tudi uvid v resnične, zakrite 

probleme in odpira možnost za iskanje rešitve. Med učiteljem in učencem ustvarja odnos, ki 

pomeni medsebojno razumevanje, spoštovanje ter vzajemno skrb.  

Jaz-sporočila so sporočila, s katerimi učitelj prevzema odgovornost za to, kar nastaja v njem 

samem, in je dovolj odkrit, da to pove učencu. Odgovornost za učenčevo vedenje prepušča 

njemu samemu, ne da bi slednje pomenilo slabo vrednotenje. Jaz-sporočila vsebujejo 

minimalno negativno vrednotenje učenca, zato ne škodujejo odnosu, ampak omogočajo zares 

oseben, intimen in pristen stik med učencem in učiteljem. 

Jezik sprejemanja daje učencem občutek, da jih sprejemamo takšne, kot so. Učitelj s tem, da 

učencu pokaže, da ga sprejema, omogoči, da se sprejema tudi sam. Slednje mu pomaga, da za 

svoje težave najde konstruktivno rešitev, razvije primerno zaupanje vase in postane 

samostojen. Tak način komunikacije učencem pomaga, da se bolje počutijo, spodbuja jih h 

izražanju nasploh, pomaga jim izraziti prava čustva, daje občutek pozitivnega 

samovrednotenja, zmanjšuje strah in omogoča konstruktivno spreminjanje.  

Poleg posvečanja pozornosti odnosu med učiteljem in učenci je pri preprečevanju 

neprimernega vedenja pomembno tudi spodbujanje dobrih odnosov med učenci.  

Edwards (2008) trdi, da lahko večino človekovih potreb zadovoljimo v skupini, kjer člani 

skrbijo drug za drugega in so med seboj povezani. Šole bi po njegovem mnenju morale postati 

»učeče se skupnosti« (ang. learning community), ki bi poudarjale medsebojno spoštovanje, 
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vzajemno skrb, inkluzivnost, zaupanje in opolnomočenje. Podobno meni Kohn (po McLeod, 

Fisher, Hoover, 2003), da naj bi razredi postali »skupnosti učencev« (ang. communities of 

learners), v katerih bi bili vsi učenci odgovorni za svoje učenje in za učenje drugih. Temelj 

takih razredov naj bi bil razvoj medvrstniških odnosov. Učenci naj bi spoštovali drug drugega 

in skrbeli za učenje in varnost drug drugega. Bluestein (2001, v Šugman Bohinc, 2011) 

poudarja, da je pomembno, da si učitelj v prvi vrsti prizadeva za »čustveno varno šolo oz. 

učilnico«. Pomembno je, da se varne počutijo tako učenci kot učitelji. Dreikurs (Dreikurs in 

Cassel, 1972, v Pšunder, 2004) je prepričan, da vsak posameznik potrebuje pripadnost 

skupini, da se počuti pomembnega in sprejetega. Tako tudi vsak učenec potrebuje pripadnost 

razredu, ki jo nekateri učenci težje pridobijo. Učenci, ki čutijo, da v razredu niso sprejeti, si 

izberejo napačne cilje, ki motivirajo neprimerno vedenje. 

Kohn (1996 v McLeod, Fisher, Hoover, 2003) pravi, da kvaliteta vrstniških odnosov vpliva 

tako na učni uspeh učencev kot na njihovo vedenje v šoli. Še več, vrstniški odnosi so tudi 

temelj za odnose v odraslosti.  

Raziskave (po Pšunder, 2004, Pianta, 2006) kažejo, da lahko dobri medosebni odnosi med 

vrstniki zmanjšajo obseg neprimernega vedenja v razredu, hkrati pa pripomorejo k ustvarjanju 

razredne klime, ki se pozitivno odraža na dosežkih učencev, njihovih interakcijah in odnosu 

do šole.  

Dobri odnosi z vrstniki nudijo priložnost za pridobivanje izkušenj in informacij, za učenje 

reševanja konfliktov in problemov, za učenje sodelovanja in vzajemnosti ter drugih socialnih 

spretnosti. Skupina, ki spodbudno vpliva na učenje in vedenje, se oblikuje postopoma. Člani 

se morajo najprej dobro spoznati, vzpostaviti prijateljske odnose in razviti občutek 

pripadnosti, povezanosti in medsebojnega spoštovanja. Tesno povezana skupina ima 

ugodnejšo klimo. Učenci v tak razred radi prihajajo, saj se v njem čutijo sprejete in varne  

(Pšunder, 2004).  

Obstaja veliko različnih načinov, kako lahko učitelj spodbuja dobre medosebne odnose. 

Pripravi lahko različne aktivnosti (igre, naloge), s pomočjo katerih se učenci bolje spoznajo in 

preko katerih se naučijo učinkovite komunikacije, medsebojnega sodelovanja in 

konstruktivnega reševanja konfliktov.   

Zelo pomembno se mi zdi, da učitelj v učencih vidi »strokovnjake iz izkušenj« in zares 

spodbuja njihovo participacijo in sodelovanje. Učenci potrebujejo v učitelju spoštljivega in 

odgovornega zaveznika, ki si ne lasti objektivne resnice, pač pa učencem zagotavlja skupno 

delo, soustvarjanje novega in jim omogoči pozitivne izkušnje za pridobivanje socialne 

kompetentnosti, nove kompetence za ravnanje s težavami, odkrivanje in krepitev virov moči, 
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dobre izkušnje z avtonomnostjo in izkušnjo smisla lastnega dela (Magajna idr., 2008, v 

Akerman, 2011, str. 156). Pomembno je, da učitelj učence sprejme, jim prisluhne, se z njimi 

pogovarja: tako lahko stopijo na pot so-delovanja in so-ustvarjanja skupnih projektov ter so-

raziskovanja novega znanja in izkušenj. V to verjamejo avtorji t.i. koncepta soustvarjanja 

(Čačinovič Vogrinčič, 2011), ki se je pri nas oblikoval za področje socialnega dela, v šoli pa 

je namenjen predvsem delu z učenci s težavami. Bluestein (2008, v Šugman Bohinc, 2011) je 

prepričana, da tradicionalna usmerjenost učiteljev na vsebino in nadzor hromi njihova 

prizadevanja za dobre medosebne odnose z učenci, ki so ključ do uspešnega poučevanja. 

Zavedanje o pomembnosti dobrih medsebojnih odnosov v razredu je pri učiteljih sicer 

običajno prisotno, žal pa je vzpostavljanje takšnih odnosov zaradi različnih okoliščin – na 

primer časovnega pritiska in kurikularnih zahtev ter uveljavljenega disciplinskega pristopa 

(Vitto, 2003) – pogosto potisnjeno na stran.   

 

5.2.5 Ustrezno načrtovani kurikulum 

 

Ustrezno načrtovani kurikulum s primernimi  aktivnostmi je najboljše sredstvo za 

preprečevanje motečega vedenja, trdi Blandford (1998). Kurikulum mora učencem 

predstavljati spodbudo, izziv in zadovoljstvo (z razlago, z lastno vlogo pri učenju, s 

pridobljenim znanjem). Bistveno je, da zna učitelj načrtovati, izbirati in pripraviti primerne 

aktivnosti, ki naj ustrezajo starosti, sposobnostim in razvojnim značilnostim učencev. Učitelj 

naj bo pri načrtovanju kurikuluma pozoren tudi na razlike v sposobnostih učencev – tu velja 

omeniti učence s posebnimi potrebami, saj neupoštevanje njihovih značilnosti in zmožnosti 

sledenja pouku ter vključevanja v razredno skupino kaj hitro privede do disciplinskih 

problemov v razredu. Kot navaja Brenčič (2011), učiteljem pri delu z učenci s posebnimi 

potrebami v največji meri pomagajo: prilagajanje metod in oblik izvajanja učnega procesa, 

sodelovanje s starši, posredovanje informacij o otrokovi posebnosti, prilagajanje preverjanja 

in ocenjevanja znanja, pomoč dodatnega učitelja, prilagajanje časa, posredovanje informacij o 

posebnostih sošolcem in zagotovitev prostora za individualno delo. 

Edwards (2008) ugotavlja, da se manj disciplinskih težav pojavlja, če se učenci pri pouku ne 

dolgočasijo. Pomembno je torej, da zna učitelj izbrati zanimive teme in ustrezen način 

posredovanja. Pri slednjem je pomembno tudi, da učitelj razume, da se učenci razlikujejo v 

slogih učenja nove snovi (Akerman, 2011). Učitelj lahko z različnimi učnimi strategijami 

učencem pomaga poiskati pot do znanja, ki jim najbolj ustreza.  
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Najboljši način, ki zagotavlja, da bodo učenci z zanimanjem sodelovali pri pouku, je, da jih 

učitelj vključi v načrtovanje kurikuluma. Učitelj ima namreč manj težav z motiviranjem 

učencev, kadar lahko sami vplivajo na odločitve o tem, kaj in kako se bodo učili, kar sovpada 

s poudarki že omenjenega koncepta soustvarjanja (Šugman Bohinc idr., 2011).  

Akerman (2011) opozarja, da so učitelji pri nas še vedno bolj usmerjeni na poučevanje nove 

snovi in preverjanje naučenega kot pa na soudeležbo učencev pri tem, čeprav je znano, da se 

največ naučimo, kadar lahko znanje preizkusimo in o novih spoznanjih premišljujemo. Za 

učenje je ključen občutek soudeleženosti v učnem procesu, v katerem učitelj in učenci 

medsebojno sodelujejo, se spodbujajo, drug drugemu prisluhnejo in se potrudijo na problem 

pogledati z zornega kota drugega. Pomembno je, da učitelj učence spodbudi k aktivnemu 

sodelovanju, kritičnemu preverjanju, problematiziranju in osmišljanju slišanega ter k 

povezovanju novopridobljenega znanja z lastnimi interesi in potrebami.  

 

6 KOREKTIVNA DISCIPLINA – SPOPRIJEMANJE U ČITELJEV Z 

MOTEČIM VEDENJEM U ČENCEV V RAZREDU 

 

Preventivnemu delovanju smo namenili kar veliko prostora, saj sem prepričana, da lahko 

učitelj, ki ustvari spodbudno razredno okolje in ima z učenci pozitivne odnose, prepreči 

dobršen del disciplinskih problemov. A kljub učinkovitemu in doslednemu preventivnemu 

delovanju se neprimernemu vedenju v razredu ni mogoče povsem izogniti. Zato je  

pomembno, da učitelj vnaprej (vsaj okvirno) predvidi svoj način odzivanja na moteče 

vedenje, še preden se to pojavi. Prvi korak na tej poti je ozaveščanje dejavnikov, ki vplivajo 

na njegovo spoprijemanje z motečim vedenjem, sledita premislek o različnih modelih in 

strategijah discipline ter oblikovanje lastnega modela, ki učitelju omogoča suvereno in 

učinkovito spoprijemanje z motečim vedenjem v razredu. 

 

6.1 Učiteljev odziv na moteče vedenje in dejavniki, ki vplivajo na 

učiteljevo spoprijemanje z motečim vedenjem 

 

Učitelji se pri svojem delu vsakodnevno soočajo s številnimi situacijami, ki zahtevajo hitro in 

učinkovito odločanje in odzivanje. Tako tudi v primeru neprimernega vedenja učencev učitelj 

običajno nima časa za globlji razmislek o tem, kakšno ravnanje bi bilo najbolj učinkovito, 

zato se odzove intuitivno – na način, ki se mu v danem trenutku zdi najbolj primeren. Lazarus 
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in Folkman (1984, po Kobolt, Pelc Zupančič, 2010) sta spoprijemanje z motečim vedenjem 

učencev označila kot kompleksno kognitivno-emocionalno dogajanje, ki temelji na 

posameznikovi presoji situacije, ki ji sledi učiteljev vedenjski odziv. 

V nadaljevanju bom predstavila nekaj modelov in ključnih dejavnikov, ki nam pomagajo 

razumeti, kako se oblikuje učiteljevo spoprijemanje z motečim vedenjem v razredu. 

Model krožne emocionalne reakcije (Milivojević, 1999, po Rupnik Vec, 2006, str. 431, 432) 

pojasnjuje, kaj se v posamezniku dogaja od trenutka, ko zazna določen dražljaj oziroma 

situacijo, do trenutka, ko se nanjo odzove. V tem procesu gre posameznik v trenutku skozi 

več faz: 

- zaznava dražljaja; 

- mentalna predstava: nastane na podlagi zaznave dražljaja; 

- interpretacija dražljaja: subjektivni odgovor na vprašanje »Kaj se dogaja?«; 

- vrednotenje pomena: subjektivni odgovor na vprašanje »Ali je to, kar se dogaja, zame    

pomembno?«; 

- čustveni odziv: subjektivno doživetje konkretne emocije (odvisno od prejšnjih faz); 

- akcijska tendenca: odgovor na vprašanje »Naj se odzovem?«, ki je odvisen od 

interpretacije in pomembnosti dogodka; 

- mišljenje: vprašanje »Kaj naj storim?«; 

- akcija: dejansko ravnanje, odziv na situacijo. 

Ključna dejavnika, ki po omenjenem modelu vplivata na učiteljevo ravnanje, ko se sooči z 

neprimernim vedenjem, sta interpretacija, tj. način, kako si učitelj razlaga dogodek, in 

vrednotenje, tj. pomembnost tega dogodka zanj. Glede na to, da sta tako interpretacija kot tudi 

vrednotenje popolnoma subjektivni kategoriji, se je smiselno vprašati, kaj vpliva nanju.  

Rupnik Vec (2006) ugotavlja, da tako na zaznavo kot na interpretacijo vplivajo prepričanja 

oziroma mentalni modeli, stališča, znanje, izkušnje, pričakovanja in vnaprejšnje sodbe.  

Vrednotenje pa je pogojeno z individualnim sistemom vrednot in aktualnimi potrebami 

posameznika.  

Več avtorjev (Senge, 1993, 2001, Schein, 1998, v Rupnik Vec, 2006; Richardson, 1996; 

Weinstein, 1988, 1989; Woolfolk, Dittmeier in Shanker, 1994, idr., v Woolfolk Hoy in 

Weinstein, 2006) poudarja, da so prepričanja ključna determinanta profesionalnega ravnanja. 

Vplivajo na interpretacijo dogajanja v konkretnem trenutku in tako usmerjajo vse doživljanje 

in izbire strokovnega delavca. Prepričanja so lahko ozaveščena ali pa ostajajo implicitna; 

lahko so usklajena s sodobnimi koncepti stroke – v našem primeru učiteljske in drugih strok s 

področja vzgoje in izobraževanja – ali pa so bolj tradicionalna; lahko so racionalna – ustrezajo 
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resničnosti, so podprta z ustreznimi dokazi, raziskavami, teorijami – ali pa so 

zdravorazumska, iracionalna, utemeljena na splošno razširjenih, a neutemeljenih resnicah. 

Mnoga prepričanja se oblikujejo na podlagi posameznikovih opažanj v kombinaciji s preteklo 

izkušnjo. Podobno kot prepričanja tudi stališča vplivajo na naše ravnanje. Medtem ko so 

prepričanja zasnovana le na intelektualni komponenti,  stališča temeljijo na intelektualni, 

emocionalni in aktivnostni komponenti (Nastran Ule, 1997). Gre torej za prekrivajoča se 

pojma, ki močno vplivata na to, kako zaznavamo in doživljamo določeno situacijo in vpletene 

posameznike, kaj o njih mislimo in kako se nanje odzovemo. Richardson (1996, v Woolfolk 

Hoy in Weinstein, 2006) navaja tri kategorije izkušenj, ki so vir posameznikovih prepričanj: 

osebne izkušnje, izkušnje s šolanjem in izkušnje, povezane s formalno izobrazbo.  

Osebne izkušnje vključujejo širok spekter vplivov: doživljanje sebe in drugih; pogled na 

odnose; osebne, družinske in kulturne vrednote; vpliv spola, narodnosti, 

socialnoekonomskega statusa, vere, kraja ter življenjskih dogodkov. Izkušnje, povezane s 

šolanjem, so tiste izkušnje, ki jih je učenec deležen v času šolanja in izhajajo iz njegovega 

opazovanja in doživljanja učitelja, poučevanja, vodenja razreda, discipliniranja in učenja. Na 

podlagi le-teh se oblikujejo t.i. implicitne teorije, ki močno vplivajo na ravnanje učitelja. 

Izkušnje, povezane s formalno izobrazbo, vključujejo tako akademsko znanje s posameznega 

predmetnega področja kot tudi pedagoško znanje. Richardson (1996, v Woolfolk Hoy in 

Weinstein, 2006) poudarja, da od vseh izkušenj slednje še najmanj vplivajo na učiteljeva 

prepričanja in posledično na njegovo ravnanje.  

Pajares (1992, v Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006) je izpostavil, da prepričanja pomagajo 

posamezniku definirati naloge in izbrati kognitivna orodja, s katerimi interpretira, načrtuje in 

izvede odločitve, povezane z nalogami. Prepričanja imajo odločilno vlogo pri definiranju 

vedenja in pri urejanju znanja ter informacij. Prepričanja, ki so v posameznikov sistem 

vključena dalj časa, so težje spremenljiva kot tista, ki so bila vključena kasneje v življenju.  

Tako lažje razumemo Argyrisove (2002, v Rupnik Vec, 2006) ugotovitve, da imamo dve vrsti 

teorij: teorije, ki jih zagovarjamo, in teorije, po katerih ravnamo. Presenetljivo je, da se 

teorije, ki jih zagovarjamo, bistveno razlikujejo od teorij, po katerih ravnamo, vendar se tega 

razkoraka ne zavedamo. Prepričanja, ki se oblikujejo na podlagi izkušenj v zgodnejših 

obdobjih življenja, so pogosto implicitna, nezavedna, vendar kljub temu delujejo. Tako na 

primer na učiteljevo spoprijemanje z motečim vedenjem močno vplivajo njegove (nezavedne) 

osebne izkušnje discipliniranja v otroštvu s strani staršev, učiteljev in drugih zanj pomembnih 

oseb (Pšunder, 2004; Mohapi, 2007), četudi si prizadeva ravnati v skladu s teorijami npr. 

»učinkovitega razrednega menedžmenta«, ki jih zagovarja. Podobno lahko z razlikami v 
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izkušnjah discipliniranja dečkov in deklic razložimo razlike v spoprijemanju z motečim 

vedenjem glede na spol.  

Prepričanja so različni avtorji, ki jih navaja Rupnik Vec (2006), poimenovali na različne 

načine in oblikovali modele, ki razlagajo, kaj se dogaja v strokovnem delavcu, ko se sooči z 

določeno situacijo. Rupnik Vec (2006) poleg Milivojevićevega modela (1999) omenja še tri: 

Sengejev (2001) model »mentalne lestve sklepanja«, Scheinov (1998) »ORJI-cikel« in model 

osebnega filtrirnega sistema po Larriveejevi (2000).  

Senge (1993, 2001, v Rupnik Vec, 2006) je uvedel koncept mentalnih modelov. Le-ti so 

podobe, predpostavke in zgodbe, ki jih nosimo v sebi, o sebi, drugih ljudeh, institucijah in 

vsakem vidiku sveta. Te podobe vplivajo na naša stališča in vedenje. Mentalni modeli so 

običajno skriti in ostajajo zunaj zavesti. Sengejev model »mentalne lestve sklepanja« (2001, v 

Rupnik Vec, 2006) izpostavlja prepričanja kot selektivni dejavnik zaznave situacije in 

natančneje pojasnjuje, kako jih posameznik oblikuje.  

Schein (2004, v Rupnik Vec, 2006) uporablja koncept prepričanj in predpostavk, ki se 

podobno kot Sengejev (1993, 2001, v Rupnik Vec, 2006) koncept mentalnih modelov nanaša 

na ideje, ki jih imamo ljudje o sebi, drugih in svetu nasploh, pa tudi o procesih, odnosih in 

zakonitostih, ki vladajo v svetu. Lahko gre za preproste generalizacije ali za kompleksne 

teorije. Scheinov (1998, v Rupnik Vec, 2006) model izpostavlja prepričanja kot temeljno 

determinanto presoje, tj. interpretacije situacije. Kadar se strokovni delavec (npr. učitelj) sooči 

s konkretno situacijo (npr. motečim vedenjem učenca), se v njem pričnejo odvijati sledeči 

intrapsihični procesi: situacijo najprej zazna oziroma jo opazuje (Observation), nato se nanjo 

odzove emocionalno (emotional Reaction), na temelju lastnega doživljanja situacijo 

predeluje, analizira in presoja (Judgement), nakar se nanjo odzove (Intervention) z namenom, 

da bi dosegel želeno spremembo. 

Zanimiv pogled na posameznikovo odzivanje ima Larrivee (2000, v Rupnik Vec, 2006), ki 

predstavi »osebni filtrirni sistem«, ki vpliva na zaznavo oz. interpretacijo določene situacije. 

Posameznikove pretekle izkušnje, prepričanja, predpostavke in pričakovanja, čustva in 

razpoloženja, osebne teme in aspiracije itd. delujejo kot filtri, ki na izbor odzivov delujejo 

bodisi omejujoče ali pa izbor razširjajo in bogatijo. Predstavljajo lahko vir konstruktivnega in 

učinkovitega odzivanja ali pa vir nefunkcionalnih in neustreznih odzivov na situacijo. 

Avtorica poudarja pomen ozaveščanja omenjenih filtrov, ki preprečujejo učinkovito 

odzivanje. Navaja, da se učitelji na moteče vedenje pogosto odzovejo avtomatično. 

Avtomatične reakcije pa so pogosto nestrpne in nespoštljive ter potencirajo negativen odziv 

učencev. Zato je po mnenju Larriveejeve (prav tam) smiselno upočasniti in ozavestiti miselni 
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proces, ki se dogaja med dogodkom in odzivom, in poiskati vzroke za raznovrstne odzive – 

tako se je lažje odločiti za bolj ustrezen način spoprijemanja z motečim vedenjem.  

 

Rupnik Vec (2006) je za globlje razumevanje intrapsihičnih procesov, ki posredujejo med 

dražljajem in reakcijo posameznika, na podlagi več modelov (Milivojević, 1999, Schein, 

1998, Senge, 2001, Larrivee, 2000) oblikovala integrativni model dejavnikov, ki vplivajo na 

posameznikovo doživljanje in odločanje, pri čemer opozarja, da je proces zaznavanja 

selektiven, filter selekcije pa predstavljajo prepričanja, pričakovanja in vnaprejšnje sodbe, 

relevantne za situacijo. 

Schein (1998, v Rupnik Vec, 2006) poudarja, da posameznik – v našem primeru torej učitelj – 

že na ravni zaznave nezavedno spregleda dražljaje, ki niso v skladu z njegovimi prepričanji ali 

sodbami.  

Zaznavi dražljajev sledi interpretacija, ki nikakor ni naključna. Na zaznavo vplivajo 

prepričanja (predpostavke, mentalni modeli), ki se izoblikujejo na podlagi izkušenj v 

najširšem smislu – bodisi kot obstoječe znanje ali kot posamezna konkretna izkušnja (Senge, 

2001, v Rupnik Vec, 2006).  

Interpretaciji sledi vrednotenje pomembnosti dogodka, ki ga določajo posameznikov 

individualni vrednotni sistem in aktualne nezadovoljene potrebe.  

Interpretaciji in ovrednotenju dogodka oz. situacije sledi odziv na ravni doživljanja – torej 

emocionalna reakcija. Tej sledi tendenca k odzivu na dogajanje. Slednja je odvisna od že 

obstoječih, preizkušenih, znanih akcijskih strategij, ki izhajajo iz preteklih izkušenj, osvojene 

filozofije in predpostavk o temeljnih principih delovanja (vodilne spremenljivke). Krog se 

sklene bodisi z avtomatičnim odzivom bodisi z razmislekom o smiselnem ravnanju. 

Spoznali smo različne poglede na proces učiteljevega odzivanja na moteče vedenje in 

poudarili pomen njegovih prepričanj v tem procesu. V nadaljevanju bom na podlagi raziskav 

natančneje predstavila, kako se vplivi nekaterih dejavnikov odražajo na konkretnih strategijah 

učiteljev pri soočanju z motečim vedenjem učencev.   

 

6.1.1 Vpliv pripisovanja vzrokov za moteče vedenje 

 

Na vprašanje, kaj motivira učitelja pri odzivanju na moteče vedenje, poskuša odgovoriti tudi 

atribucijska teorija , ki jo je na šolsko področje prenesel Weiner (1986, 2000, v Woolfolk 

Hoy in Weinstein, 2006). Omenjena teorija temelji na domnevi, da si ljudje vedno skušamo 

razložiti vedenje drugih in ga pripisujemo določenim vzrokom. Na podlagi predhodnega 
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pisanja lahko dodamo, da je pripisovanje vzročnega ozadja v bistvu učiteljeva interpretacija 

učenčevega vedenja, ki izhaja iz učiteljevih prepričanj, oblikovanih na njegovih predhodnih 

izkušnjah. Po Weinerju je večino pripisanih vzrokov mogoče opredeliti v treh dimenzijah: 

lokaciji (vzrok za npr. moteče vedenje je znotraj/zunaj učenca), trajnosti (vzrok za moteče 

vedenje je mogoče odpraviti/ga ni mogoče odpraviti) in kontroli/odgovornosti (učenec svoje 

vedenje lahko kontrolira/ga ne more kontrolirati). Učiteljevo ravnanje v primeru motečega 

vedenja se oblikuje glede na to, čemu učitelj pripisuje vzroke zanj. 

Učitelji vzroke za moteče vedenje običajno pripisujejo dejavnikom v učencu (temperament, 

motnja) ali situacijskim dejavnikom (težave v družini, družbi) in le redko pri tem vidijo svojo 

vlogo, kar zmanjšuje njihov interes za intervencijo (Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006; 

Robinson McIver, 1996).  

Učiteljevo zaznavanje stabilnosti motečega vedenja vpliva na pričakovanja glede prihodnosti. 

Kadar učitelj meni, da je učenčevo moteče vedenje trajno, ne more pričakovati, da bi se lahko 

njegovo vedenje izboljšalo, kar lahko vodi k občutkom brezupa, v odklonilen odnos do 

učenca in k uporabi bolj kaznovalnih strategij discipliniranja. Kadar pa učitelj pripisuje 

moteče vedenje spremenljivim dejavnikom (npr. pomanjkanju socialnih veščin), ima upanje v 

izboljšanje učenčevega vedenja, kar ga motivira, da v spreminjanje njegovega vedenja vloži 

več truda. 

Na izbor intervencij najbolj vpliva dimenzija kontrole oz. odgovornosti. Učitelj, ki je 

prepričan, da učenec ne zmore kontrolirati svojega vedenja, se odziva z večjo naklonjenostjo, 

empatičnostjo in se izogiba kaznovanju. Kadar pa učitelj meni, da je učenec sposoben 

obvladovati svoje vedenje, vendar se ne potrudi dovolj, se pogosteje odzove z jezo, 

maščevanjem in kaznovanjem.  

Če povzamem, so učitelji pripravljeni vložiti več truda in energije ter se poslužujejo strategij, 

ki imajo dolgoročni učinek na vedenje učenca, kadar imajo upanje, da se učenec lahko 

spremeni. Kadar pa tega upanja nimajo, si prizadevajo le za nadzor in kratkoročno prenehanje 

motečega vedenja. 

Weiner (1988, v Robinson McIver, 1996) poudarja, da na učiteljev izbor intervencij v primeru 

motečega vedenja bolj kot prepričanja o njegovih vzrokih vplivajo čustva, ki mu jih 

neprimerno vedenje vzbuja. Občutenje jeze je povezano s kaznovalnim, občutenje sočutja pa s 

suportivnim pristopom k neprimernemu vedenju. Kadar učitelj občuti brezup, ki je povezan z 

neobvladljivostjo in trajnostjo motečega vedenja, posveča reševanju problema malo energije 

in časa ter se poslužuje predvsem kratkoročnih kaznovalnih strategij (Robinson McIver, 

1996).  
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6.1.2 Vpliv u čiteljevega prepričanja v lastno učinkovitost  

 

Ljudje se v življenju vsakodnevno soočamo s številnimi novimi situacijami in izzivi, ob 

katerih moramo vedno znova ocenjevati svoje sposobnosti, izkušnje, okolico in situacijo ter 

odločati o tem, ali smo sposobni določeno dejavnost uspešno izvesti. Ta sodba o lastni 

učinkovitosti vpliva na naše odločitve in ravnanja. Samoučinkovitost, pojem, ki ga je 

uveljavil Bandura (1977, 1997, v Čot, 2004), se torej ne nanaša le na to, kakšne sposobnosti 

imamo, ampak na prepričanje o tem, kaj lahko z njimi naredimo. Učinkovito funkcioniranje 

namreč zahteva tako sposobnosti kot tudi zaupanje in prepričanje v to, da jih znamo uporabiti. 

Eden od najpomembnejših virov informacij o lastni učinkovitosti je uspešnost določenega 

vedenja, saj temelji na lastnih izkušnjah z obvladovanjem določene situacije. Na oceno lastne 

učinkovitosti vplivajo poleg uspeha tudi zaznana težavnost naloge, kontekst, vloženi napor in 

drugi dejavniki. Prepričanje v lastno učinkovitost je eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo 

na posameznikovo vedenje in njegovo spreminjanje. Nizko zaupanje v lastno učinkovitost 

velikokrat vodi v izogibanje določenemu vedenju, medtem ko visoko zaupanje prispeva k 

temu, da se je posameznik pripravljen spoprijeti z izzivi, ki mu jih prinaša življenje (Čot, 

2004).  

Samoučinkovitost je pomemben pokazatelj učiteljeve pripravljenosti na vključevanje učencev 

s posebnimi potrebami v delo v razredu (Meijer in Foster, 1988, Soodak, Podell in Lehman, 

1998, v Main in Hammond, 2008).  

Baker (2005, v Main in Hammond, 2008) je ugotovil, da obstaja pomembna povezanost med 

zaznano samoučinkovitostjo in učiteljevo pripravljenostjo za spoprijemanje z motečim 

vedenjem. 

Martin, Linfoot in Stephenson (1999, v Main in Hammond, 2008) poudarjajo, da je učiteljeva 

samoučinkovitost pomemben dejavnik, ki vpliva na njegovo odzivanje na neprimerno vedenje 

v razredu. 

Učitelji z nizkim zaupanjem v lastno učinkovitost se tako nagibajo k  večjemu nadzoru nad 

vedenjem učencev, glede motiviranja učencev so pesimistični, pri vodenju razreda se zanašajo 

na stroge postopke, zunanje nagrade in kazni ter pogosto kritizirajo učence (Woolfolk Hoy in 

Weinstein, 1990, v Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006). Podobno navaja Almog (2005), da 

učitelji z nizkim zaupanjem v lastno učinkovitost dajejo prednost restriktivnim (omejitvenim) 

strategijam in učenca, ki se moteče vede, pogosteje napotijo v obravnavo zunaj razreda. 

 



 

55 
 

Nasprotno so učitelji z visokim zaupanjem v lastno učinkovitost prepričani, da je tudi 

problematične učence mogoče učiti (McCormick in Scheer, 1999, Sodak in Podell, 1993, v  

Main in Hammond, 2008). Poleg tega učitelji, ki zaupajo v lastno učinkovitost, bolj dejavno 

spremljajo dogajanje v razredu, posvečajo več časa delu v majhnih skupinah, ohranjajo 

usmerjenost na aktualno snov, pozorni so na sedežni red, na neprimerno vedenje učencev se 

odzovejo hitro, in sicer s preusmerjanjem pozornosti, pri čemer ne izražajo jeze in groženj. 

Almog (2005) navaja, da učitelji z visokim zaupanjem v lastno učinkovitost pogosteje 

uporabljajo podporne (ang. helpful) strategije, na primer pohvale, spodbude, nagrade. Na 

splošno učitelji z visokim občutkom lastne učinkovitosti izražajo večjo sposobnost, ki jo je 

Kounin (1971, v Charles, 2008) poimenoval »withitness«, kar pomeni, da se bolj zavedajo 

dogajanja v razredu – »so na tekočem« z njim, bolj so dovzetni za potrebe učencev, lahko se 

hkrati posvečajo več stvarem in se znajo hitro in učinkovito odzivati na različne situacije 

(Ashton in Webb, 1986, Gibson in Dembo, 1984, Saklofske, 1988, v Woolfolk Hoy in 

Weinstein, 2006).  

 

6.1.3 Vpliv spola 

 

Večina raziskav (Grossman, 2004) kaže, da učiteljev spol vpliva na poučevanje in način 

vodenja razreda, ki vključuje tudi spoprijemanje z motečim vedenjem. Učitelji so običajno z 

učenci bolj neposredni in hkrati bolj usmerjeni na predmet poučevanja. Učiteljice so bolj 

indirektne in bolj usmerjene na učence. Učitelji radi predavajo, učiteljice postavljajo več 

vprašanj in se vključujejo v razredne diskusije. Učiteljice se bolj kot učitelji poslužujejo 

kooperativnega učenja, slednji imajo raje konkurenčno učenje. Učiteljice pogosteje pohvalijo 

učence za pravilne odgovore in se manjkrat odzivajo na nepravilne odgovore. Učitelji raje 

grajajo nepravilne odgovore in ponudijo razlago, ki učencem pomaga najti pravilen odgovor. 

Učiteljice so učencem bolj »na voljo«, uporabljajo več očesnega stika, vzdržujejo manj 

distance do učencev. So bolj občutljive za potrebe in čustva učencev, bolj sprejemajoče, manj 

kritične in ostre. Pri organizaciji učnih skupin učiteljice raje dodelijo učence v določeno 

skupino, učitelji pa učencem prepustijo, da se sami porazdelijo po skupinah. V primerjavi z 

učiteljicami so učitelji bolj intervencijski, avtoritarni, dominantni in nadzorujoči. Učitelji lažje 

shajajo s »tipičnim moškim« vedenjem,  učence celo spodbujajo, da se obnašajo po »moško« 

– z aktivnostjo, neposrednostjo, tekmovalnostjo, neodvisnostjo. 

Učiteljice »tipično moško«, samozavestno, agresivno vedenje dojemajo kot problematično. 

Učitelji pa kot problematično vidijo tipično »žensko« vedenje. Tako učiteljem kot učiteljicam 
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je bliže tipično vedenje lastnega spola. Pri spoprijemanju z motečim vedenjem učiteljice 

pogosteje soočajo učence s posledicami oz. vplivi njihovega vedenja na druge učence. Raje 

uporabljajo strategije, ki učencem omogočijo zunanjo kontrolo. Učitelji so bolj tolerantni do 

agresivnega in motečega vedenja, manjkrat pošljejo motečega učenca iz razreda ali k 

svetovalnemu delavcu. Učitelji učenca pogosteje grajajo in to storijo bolj javno kot učiteljice. 

Turanli in Durmuscelebi (2006) navajata, da je več raziskav (Martin, Baldwin, 1992, 1994; 

Burden, 1995; Martin, Yin, 1995) pokazalo, da se učiteljice raje poslužujejo 

interakcionističnih strategij, medtem ko učitelji ponavadi uporabljajo intervencionistične in 

kaznovalne strategije. Učiteljice so bolj ljubeznive do učencev, učitelji so bolj strogi in dajejo 

prednost discipliniranju ter redko ignorirajo neprimerno vedenje, kar je v nasprotju z 

ugotovitvami, ki jih navaja Grossman (2004).   

Tudi Smith (1981) je v raziskavi ugotovil, da so učitelji v primerjavi z učiteljicami bolj 

kaznovalno usmerjeni. Razlog za to vidi v različni vzgoji in različnih načinih discipliniranja 

dečkov in deklic v družinskem okolju. Dečki naj bi bili zato v šoli deležni več fizičnega 

kaznovanja, manj verbalnih interakcij in manj prijaznosti kot deklice.  

 

6.1.4 Drugi vplivi 

 

Poleg omenjenih dejavnikov, ki pomembno vplivajo na učiteljeva prepričanja o razrednem 

menedžmentu in tako tudi na njegovo spoprijemanje z motečim vedenjem v razredu, različni 

avtorji (Turanli in Durmuscelebi, 2006; Martin, Yin in Mayall, 2006; Hoang, 2009; Smith, 

1981; Martin, Walford-Kraemer in Light, 1984) navajajo še: 

- vpliv delovnih izkušenj: učitelji z več izkušnjami so bolj intervencionistični od manj 

izkušenih učiteljev (Martin, Yin in Baldwin, 2002, v Hoang, 2009); bolj izkušeni 

učitelji sicer prevzemajo več kontrole pri poučevanju, manj pa pri ravnanju z učenci in 

njihovim vedenjem (Martin, Yin in Mayall, 2006);  

- vpliv šolskega okolja: učitelji na mestnih šolah so bolj intervencionistični od učiteljev 

na šolah v vaškem okolju (Martin in Yin, 2003, v Hoang, 2009; Martin, Walford-

Kraemer in Light, 1984);  

- vpliv predmeta, ki ga učitelj poučuje: učitelji naravoslovnih in družboslovnih 

predmetov se večkrat poslužujejo intervencionističnih strategij, medtem ko učitelji 

jezikoslovnih in umetniških predmetov ter telovadbe raje uporabljajo 

interakcionistične strategije (Turanli in Durmuscelebi, 2006);  
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- vpliv dodatnega izobraževanja s področja razrednega menedžmenta: učitelji, ki so 

opravili dodatno izobraževanje s področja razrednega menedžmenta, so v odnosu do 

učencev uporabljali strategije z nižjo stopnjo nadzora (Martin, Yin in Mayall, 2006).  

  

Dejavniki, ki vplivajo na učiteljevo spoprijemanje z neprimernim vedenjem, so, kot je 

razvidno iz omenjenih raziskav, številni in raznovrstni. Spregovorili smo predvsem o 

dejavnikih, povezanih z učiteljem, vendar, kot poudarja Pšunder (2004), na odločitev o 

disciplinskem pristopu vplivajo tudi dejavniki, povezani z učenci, dejanje in okoliščine 

storjenega dejanja, šolski kontekst in kontekst širše družbene skupnosti ter pravice učencev. 

Nekateri dejavniki se spreminjajo glede na čas in prostor, drugi ostajajo skoraj nespremenjeni. 

Disciplinski pristop se po mnenju Pšundrove (2004) spreminja tudi z učiteljevo profesionalno 

rastjo, ki omogoča učitelju, da preko ozaveščanja dejavnikov, ki vplivajo na njegovo delo, 

refleksije lastnih izkušenj in učenja od drugih gradi učinkovitejši pristop za spoprijemanje z 

motečim vedenjem učencev v razredu.  

 
 
6.2 Spoprijemanje z motečim vedenjem v nekaterih disciplinskih modelih 

 

V drugi polovici dvajsetega stoletja so številni avtorji razvili modele razrednega 

menedžmenta in discipline, ki vsak na svoj način razlagajo, kako se lahko na učinkovit način 

spoprijemamo z neprimernim vedenjem učencev.  

Modeli se med seboj razlikujejo v več temeljnih pogledih. Različno razumejo predvsem: 

- otrokov razvoj, 

- pojav motečega vedenja, 

- potreben nadzor učitelja,  

- učiteljevo vlogo v procesu odpravljanja disciplinskih težav v razredu, 

- učinkovito spoprijemanje z motečim vedenjem učencev v razredu. 

 

Tauber (1999) poudarja, da je smiselno modele umestiti v določen teoretični okvir, ki nam 

omogoča lažje razumevanje njihovih poudarkov, boljši vpogled vanje in njihovo primerjanje. 

Na podlagi že omenjenega teoretičnega okvirja avtorjev Wolfganga in Glickmana (1980, 

1986, v Pšunder, 2004; Tauber, 1999; Woolfolk, Weinstein, 2006) lahko večino modelov 

discipline razvrstimo v tri skupine (Wolfgang, 1999, v Pšunder, 2004): 
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− intervencionistični modeli intenzivnega nadzora s poudarkom na pravilih in 

posledicah  

− interakcionistični modeli zmernega nadzora s poudarkom na interakciji in iskanju 

skupnih rešitev  

− neintervencionistični modeli šibkega nadzora s poudarkom na vzpostavljanju 

medsebojnih odnosov in poslušanju  

 

V nadaljevanju bom predstavila bistvene poudarke vseh treh skupin modelov in podrobneje  

opisala vidnejše modele discipline v vsaki skupini. 

 

6.2.1 Intervencionistični modeli intenzivnega nadzora 

 

Intervencionistična skupina modelov se sklada z vedenjsko (behavioristično) psihologijo in 

Skinnerjevo teorijo učenja (1971, v Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006). Najvidnejši med 

njimi je model asertivne (nepopustljive) discipline Leeja in Marlene Canter (1976, prav tam). 

Avtorji, ki zagovarjajo intervencionistični pristop k disciplini , verjamejo, da se otroci 

razvijajo v odvisnosti od okolja, ki z določenimi podkrepitvami poskrbi za socializacijo 

njihovega vedenja. Tudi učitelj je del tega okolja in njegova vloga je v nadzoru nad okoljem 

in otrokovim vedenjem. Učitelji določijo, kakšno vedenje je zaželeno, sprejemljivo, in 

oblikujejo primerne okoliščine v obliki neposrednih zapovedi in pravil. Vsakemu vedenju 

sledijo določene posledice – pozitivne ali negativne podkrepitve –, kar naj bi vodilo k učenju 

primernega vedenja. Učitelji, ki odobravajo intervencionistično filozofijo, ponavadi vidijo 

ustrezno vedenje kot rezultat učenja preko izkustva posledic, tj. nagrad in kazni. Motnje v 

razredu po njihovem mnenju odražajo probleme z uveljavljenim sistemom pravil, običajnim 

redom, nagradami in kaznimi. Učitelj ima tako ne le pravico, pač pa dolžnost spreminjati in 

oblikovati vedenje učencev. Ustrezne podkrepitve učitelj uporablja toliko časa, dokler ne 

doseže želenega vedenja. Skladno s to perspektivo ima osrednji položaj v razredu učitelj, ki 

ima moč, nadzor in največji vpliv. Učenci so potisnjeni v ozadje, njihovih čustev se ne 

upošteva, ne priznava se jim sposobnosti racionalnega odločanja in tako tudi nimajo vpliva na 

odločanje v razredu. Učenci niso sposobni sami odločati o svojem vedenju, zato mora učitelj 

izbrati in podkrepiti primerno vedenje, hkrati pa odpravljati neprimerno vedenje. Ko se 

neprimerno vedenje pojavi, ga učitelj ustavi in učenca preusmeri k bolj pozitivnemu vedenju. 

Učitelj se odzove odločno in dosledno, brez popuščanja, vendar ne sovražno. Učitelj na tak 

način sporoča učencem, da od njih resno pričakuje upoštevanje svojih zahtev in prilagoditev 
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postavljenim pričakovanjem. Pri pristopu intenzivnega nadzora prevladujejo 

intervecionistične strategije. To so navadno velelne povedi z obljubljanjem posledic, 

modeliranje, podkrepitve in fizično posredovanje, pošiljanje učenca iz razreda (»time out«, 

napotitev k ravnatelju, svetovalni službi), zadržanje učenca po pouku, obveščanje drugih 

učiteljev in/ali staršev učenca o motečem vedenju, kaznovanje z nizko oceno, kričanje in 

oštevanje učenca pred razredom, osebni pogovor (grajanje, pridiganje) z učencem zunaj 

razreda (Pšunder, 2004; Tauber, 1999; Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006). 

 

Model asertivne (nepopustljive) discipline Leeja in Marlene Canter 

 

Temeljna predpostavka asertivne discipline je, da ima učitelj pravico poučevati, učenci pa se 

imajo pravico učiti. Canterjeva (1976, 1992, v Tauber, 1999) navajata tri načine odzivanja 

učiteljev: asertivno, sovražno in neasertivno. Asertivni učitelj je po njunem prepričanju 

najbolj učinkovit. S svojim delovanjem ščiti tako svoje kot pravice učencev. Svoje potrebe 

postavlja na prvo mesto, kar avtorja zagovarjata z argumentom, da tisti, ki spoštuje in 

upošteva najprej sebe, lažje pomaga drugim.  

Temelj učiteljevega načrta discipline so pravila. V zvezi z neprimernim vedenjem velja 

pravilo, da je »dober napad najboljša obramba«. Učitelj naj  pripravi premišljen disciplinski 

načrt, v katerem so jasno definirani pravila in posledice tako za sprejemljivo kot 

nesprejemljivo vedenje. Učencem jasno, mirno, samozavestno, na »poslovni« način predstavi 

svoja pričakovanja in vztraja pri tem, da jih učenci izpolnijo. Svoj načrt učencem predstavi na 

prvi šolski dan, z njim seznani tudi starše učencev. Pravila naj bodo maloštevilna, preprosta, 

neposredna in nedvoumna. Učenci morajo vedeti, da kršenju pravil sledijo negativne, 

spoštovanju pravil pa pozitivne posledice. Učitelj mora biti pri izvrševanju posledic dosleden 

in nepristranski.  

Za dosledno uresničevanje disciplinskega načrta naj učitelj beleži vedenje učencev. 

Canterjeva (prav tam) sta v ta namen razvila dva načina: »imena na tabli« za beleženje kršitev 

pravil, ki učencu prinesejo kazen oz. odvzem ugodnosti, in »kroglice v kozarcu« za beleženje 

upoštevanja pravil, ki prinaša nagrado. Prepoznanje upoštevanja pravil ima v modelu 

asertivne discipline bistveno vlogo. Kljub doslednosti in beleženju vedenja Canterjeva (prav 

tam) poudarjata, da je pomembno, da učitelj vsak dan pohvali prav vsakega učenca.   

Ena izmed strategij asertivne discipline za spoprijemanje z motečim vedenjem je tudi tako 

imenovana »tehnika pokvarjene plošče«, ki vključuje učiteljevo neomajno vztrajanje pri 

izraženi zahtevi. Učitelj svojo zahtevo, ne glede na učenčeve argumente, ponavlja kot 
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»pokvarjena plošča«. Pri tej tehniki mora učitelj ponoviti svojo zahtevo z enakimi besedami, z 

enakim tonom glasu, enako glasnostjo vsakič, ko jo učenec zavrne. Canterjeva (prav tam) 

menita, da trikratna ponovitev zahteve zadostuje. Učitelj naj ob učenčevi odločitvi za 

sodelovanje izrazi svoje zadovoljstvo. V nasprotnem primeru, če se učenec odloči, da zahteve 

ne bo upošteval, naj ga učitelj sooči z negativno posledico njegove odločitve. V primeru, da 

se neprimerno vedenje stopnjuje ali ponavlja, je treba stopnjevati tudi negativne posledice.  

Canterjeva (prav tam) poudarjata, da je pomembno, na kakšen način učitelj učencem 

posreduje svoja sporočila. Nikakor jih ne sme posredovati na nizkoten, glasen, grozeč način, 

pač pa naj jih poda na miren, odločen, samozavesten, »poslovni« način, s katerim daje vedeti, 

da sprejema le vedenje, ki ga določajo razredna pravila. Pri posredovanju sporočil naj bo  

pozoren tako na neverbalni kot na verbalni vidik sporočanja: ton glasu mora biti odločen, 

nevtralen, »posloven«. Ne sme biti osoren, sarkastičen, zastrašujoč, vreščeč ali šibek. 

Pomemben je očesni stik – učitelj naj gleda učenca naravnost v oči. Pomembne so geste – 

dvignjena dlan pomeni »stop«, prst na usta pomeni »tišina« ipd. Odprtost telesa kaže na 

učiteljevo samozavest, sključenost in hitri gibi kažejo na njegovo šibkost, stisko in živčnost. 

Učitelj lahko vzbudi pozornost in prekine moteče vedenje tudi tako, da glasno izgovori ime 

učenca, ki se neprimerno vede.  

Canterjeva (prav tam) za verbalno sporočanje zagovarjata jaz-sporočila, ki pa se bistveno 

razlikujejo od Gordonovih. Z jaz-sporočili asertivni učitelj sporoča učencu, kako njegovo 

vedenje vpliva na učitelja (kaj občuti ob njegovem vedenju), kakšno vedenje pričakuje od 

njega in kako mora spremeniti svoje vedenje, da bo zadostil pričakovanjem. Upoštevanju oz. 

neupoštevanju seveda sledijo posledice. Pri določanju kazni in nagrad naj bodo učitelji kar se 

da kreativni, še poudarjata Canterjeva (prav tam).  

Model asertivne discipline je izmed vseh modelov najbolj kontroverzen, saj ima tako številne 

goreče zagovornike kot tudi nasprotnike. Eden izmed slednjih je Kohn (1993, v Tauber, 

1999), ki meni, da sistem, ki temelji na nagrajevanju s strani osebe, ki ima moč, predstavlja 

najboljšo pot k slabšemu učnemu uspehu in nižji kreativnosti. Sistem nagrad slabo vpliva tudi 

na medsebojne odnose in preprečuje razvoj samodiscipline. 

 

6.2.2 Interakcionisti čni modeli zmernega nadzora 

 

Interakcionisti čna usmeritev poudarja pomen interakcije in iskanja skupnih rešitev.  Skladna 

je  s socialno, gestalt psihologijo in kognitivizmom.  Med drugimi so zagovorniki te usmeritve 

Dreikurs (1964, v Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006), Nelsen, Lott in Glenn (1997, prav tam), 
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Glasser (1992, prav tam). Pristaši te usmeritve razvoj posameznika vidijo kot rezultat 

številnih notranjih in zunanjih dejavnikov ter nenehnega vzajemnega delovanja med 

posameznikom in družbo. Moteče vedenje razumejo kot odraz učenčeve nezmožnosti 

usklajevanja lastnih notranjih potreb z zunanjimi pritiski razrednega življenja. Menijo, da je 

učiteljeva temeljna naloga, da je v nenehni interakciji z učenci in jim dovoljuje svobodo 

vedenja v okviru določenih meja. Kadar se zgodi, da učenec prestopi sprejemljive meje, 

učitelj prevzame vodilno vlogo pri iskanju obojestransko sprejemljive rešitve. Učitelj se bolj 

kot v vlogi poslušalca vidi v socializacijski vlogi. Biti mora sposoben prevzeti vlogo tistega, 

ki razjasnjuje, načrtuje in uveljavlja meje. Učenci naj prevzamejo odgovornost za svoja 

dejanja, v tem procesu pa jim mora učitelj pomagati razumeti naravo in pomen zunanjih 

pritiskov (nalog, pravil). Biti mora prijazen, a hkrati nepopustljiv. V interakciji z učenci si 

mora prizadevati za uveljavljanje skupnih ciljev in pravil ter za skupno iskanje rešitev, 

sprejemljivih za vse vpletene strani. 

Glede na to, da pristop zmernega nadzora temelji na prepričanju, da je odgovornost za 

vedenje tako na strani učencev kot učitelja, slednji, ko se sooči z motečim vedenjem, 

uporablja interakcionistične strategije. Mednje sodijo zastavljanje vprašanj, prekinitev 

motečega vedenja in opazna zmerna verbalna in neverbalna opozorila učencu, kratek pogovor 

z razredom o učinkih motečega vedenja, prekinitev motečega vedenja in nudenje pomoči, 

prijazno opominjanje učencev na sprejeta pravila in njihovo upoštevanje, skupno iskanje 

rešitev problema. 

 

Dreikursov model socialne discipline 

 

Temelj Dreikursovega modela (1968; Dreikurs, Cassel, 1972; Dreikurs, Grunwald, Pepper, 

1982, v Edwards, 2008 , Pšunder, 2004, Wolfgang, 2005, Tauber, 1999) je prepričanje, da so 

otroci socialna bitja, ki imajo potrebo po pripadnosti. V skupini želijo biti sprejeti in 

pomembni. Problem nastane, če otrok ne zmore doseči teh ciljev na socialno sprejemljiv 

način. Občutek pripadnosti skuša zato pridobiti z izbiro napačnih ciljev. Cilji, ki spodbudijo 

otrokovo neprimerno vedenje, so: zbujanje pozornosti, prizadevanje za moč in kontrolo, 

iskanje maščevanja in umik. Otrok izbere socialno nesprejemljivo, moteče vedenje z 

namenom, da bi si pridobil položaj v skupini, da bi bil nekaj posebnega, da bi ugajal 

sošolcem, da bi bil opažen. Dreikurs (1977, v Tauber, 1999) je prepričan, da je vsako vedenje 

smiselno. Posameznika lahko pravilno razumemo le, če prepoznamo namen njegovega 

vedenja. Na vsak način je otrokov izbor vedenja, najsi bo zavestno ali nezavedno, ciljno 
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naravnan. Učitelj naj učencu, ki se neprimerno vede, pomaga pri doseganju sprejetosti v 

skupini, hkrati pa naj prepozna napačno izbrane cilje in jih učencu pomagati razumeti. S 

takim pristopom učitelj omogoči učencu, da sam spremeni svoje vedenje.   

Prvi korak v spoprijemanju z izstopajočim vedenjem je, da poskuša učitelj ugotoviti, zakaj se 

učenec moteče vede. Dreikurs (1968, v Tauber, 1999) navaja, da skuša učenec napačne cilje 

doseči bodisi z vedenjem, ki ga takoj opazimo (eksternaliziranim), bodisi s prikritim 

(internaliziranim) vedenjem. Pomembno je, da učitelj prepozna, kaj skuša učenec z 

neprimernim vedenjem doseči. Glede na cilje, ki spodbujajo takšno vedenje učencev, 

Dreikurs (prav tam) predlaga različne načine spoprijemanja z motečim vedenjem:  

- Učenec, ki išče pozornost na opazen način, se vede klovnovsko, nadležno, nastopaško, 

vsiljivo,  »pametnjači«, neprestano sprašuje, zamuja.  

- Učenec, ki išče pozornost na prikrit način, se obnaša leno, zaskrbljeno, plašno, 

sramežljivo, ima težave z govorom, je neurejen, pretirano prijazen.  

Dreikurs (prav tam) predlaga, da učitelj v primeru, da učenec išče pozornost, če je le mogoče, 

ignorira njegovo vedenje. V primeru, da s svojim vedenjem ogroža druge učence ali okolico, 

seveda ignoriranje ni na mestu. Poudarja, da ignoriranje samo po sebi ni učinkovito, saj lahko 

privede do stopnjevanja ali predrugačenja motečega vedenja. Meni (prav tam), da je 

pomembno, da učitelj nameni pozornost učencu, ko se primerno vede. Tako kmalu ugotovi, 

da lahko dobi pozornost na socialno sprejemljiv način. Prične si prizadevati za boljše učenje 

in delo, postane bolj uspešen, in tako zunanjo motivacijo (pozornost) nadomesti notranja. 

Dreikurs (1968, v Tauber, 1999) nadaljuje z opisom vedenj učencev, kot sledi: 

- Učenec, ki si prizadeva za moč in kontrolo na opazen način, se vede dokazovalno, 

prepirljivo, uporniško, izzivalno, predrzno, počne, kar je prepovedano, ima pogoste 

napade besa.  

- Učenec, ki si prizadeva za moč in kontrolo na prikrit način, ne sodeluje, je 

nezainteresiran, trmast, pozabljiv, ne naredi tistega, kar bi moral.  

Poudari, da predvsem v primeru opaznega prizadevanja za moč in kontrolo učitelj nikakor ne 

sme pristati na »boj« z učencem ali se vdati. Učitelj se mora izključiti iz boja. Učenec tako 

ugotovi, da se nima s kom boriti, saj mu je jasno, da sta za prepir potrebna dva. Vendar 

učiteljev umik nikakor ni dovolj, saj učenčev cilj ni dosežen. Učitelj mora preusmeriti 

učenčevo potrebo po moči v bolj konstruktivna prizadevanja. Avtor predlaga, da učitelj 

učencu pove, da ne ve, kaj naj naredi z njegovim vedenjem, in ga vpraša, kako bi lahko rešila 

problem. Na tak način učencu da prosocialno možnost in tudi odgovornost, da lahko odloča – 

s tem mu da občutek moči in kontrole. Učencem, ki si želijo biti »glavni«, lahko učitelj to 
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omogoči tako, da mu pomagajo pri različnih opravilih: razdelijo materiale, odnesejo sporočilo 

v tajništvo, pomagajo mlajšim, so pomočniki pri kosilu ipd.  

Dreikurs nadaljuje: 

- Učenci, ki iščejo maščevanje na opazen način, kradejo, so zlobni, prostaški, nasilni, 

maščevalni, razdiralni, zanje je značilno odklonsko vedenje.  

- Učenci, ki iščejo maščevanje na prikrit način, so neprijazni, molčeči, slabe volje, 

muhasti, mrki, neusmiljeni, zavračajo sodelovanje.  

Prvo pravilo pri spoprijemanju s takšnim vedenjem je, da učitelj učenčevega vedenja ne sme 

vzeti osebno in ne sme biti maščevalen. Tak učenec »udriha vse povprek« in učitelj naj se 

zaveda, da je v ozadju takšnega vedenja želja po doseganju cilja, ki z učiteljem ni osebno 

povezan. Učitelj naj učencu pokaže, da mu je mar zanj, da ga skrbi zanj in za njegovo dobro. 

Čeprav je težko učencu, ki pravi, da te sovraži, iskreno reči, da ga imaš rad, in mu to tudi 

pokazati, je to edini način, ki mu pomaga, da dobi občutek pripadnosti, in prepreči slo po 

maščevanju. 

Učenci, ki se čutijo nesposobne, nepomembne, nekoristne, brezupne, se umaknejo, vedejo se 

nezrelo, samotarsko. Za te otroke je bistveno, da učitelj poišče v otroku nekaj, kar zmore, v 

čemer je lahko uspešen, in ga pri tem podpre. Bistveno je spodbujanje in opogumljanje 

učenca. Ti učenci potrebujejo učiteljevo zagotovilo, da so vredni in sposobni, kar jim pomaga, 

da pričnejo funkcionirati koristno, konstruktivno in sodelovalno (Tauber, 1999). 

Dreikus ne verjame v uspešnost kaznovanja, nagrajevanja – torej pozitivnih in negativnih 

podkrepitev. Večji poudarek daje spodbujanju in opogumljanju učencev, ki se bistveno 

razlikuje od pohvale in drugih oblik nagrad (Edwards, 2008, Tauber, 1999).   

V primeru, da učenec po pogovoru z motečim vedenjem ne preneha, namesto kaznovanja 

zagovarja uporabo logičnih in naravnih posledic. Učitelj, ki uporablja naravne in logične 

posledice, od učencev pričakuje, da bodo sami izbrali ustrezno vedenje. Z izbiro 

neprimernega vedenja izberejo tudi neprijetne posledice, ki vedenju sledijo. Z možnostjo 

izbire učitelj spodbuja učence k razvoju odgovornosti za lastno vedenje in pri njih utrjuje 

razvoj samodiscipline (Pšunder, 2004). 

 

Glasserjeva teorija izbire in model dobre šole 

 

Glasserjevo (1969, v Tauber, 1999) temeljno prepričanje je, da mora šola učencem 

predstavljati koristno in pravično okolje, v katerem so zadovoljene njihove temeljne potrebe: 

po ljubezni ali pripadanju, po moči ali pomembnosti, po zabavi in svobodi. Kadar so temeljne 
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potrebe učencev zadovoljene, so tudi bolj pripravljeni prevzeti svoj del odgovornosti, v šolo 

radi prihajajo in si prizadevajo, da bi jo še izboljšali.  

Teorija izbire pravi, da je edino vedenje, o katerem lahko posameznik odloča, njegovo lastno. 

Z odločitvijo za določeno vedenje, ki je vedno notranje motivirano in je posameznikov 

najboljši poskus zadovoljitve temeljnih potreb, mora vsakdo sprejeti tudi odgovornost in 

logične posledice, ki sledijo. Kadar šola ne zmore zadovoljiti temeljnih potreb učencev, se ti 

poslužijo različnih, tudi socialno nesprejemljivih načinov, da bi dosegli zadovoljitev svojih 

potreb. Odločitev učenca za neprimerno vedenje, ki predstavlja disciplinski problem, je torej 

vedno posledica nezadovoljenih temeljnih potreb posameznika. Pri reševanju disciplinskih 

težav Glasser (1975, v Tauber, 1999)  poudarja, da se je pomembno zavedati, da posameznik 

ne more spremeniti dogodkov, ki so ga zaznamovali v preteklosti. Z odločitvami, ki izvirajo 

iz temeljnih potreb in jih posameznik sprejme v sedanjem trenutku, pa lahko vpliva na svoje 

življenje, na svojo prihodnost. Pozornost je zato treba usmeriti v posameznikovo realnost. 

Učitelj mora strukturirati okolje tako, da učence spodbuja k dobrim odločitvam. Za 

vzpostavitev »dobre šole« so poleg dobre komunikacije pomembna tudi razumna pravila, ki 

vključujejo jasen odnos med vzrokom in posledico in ki jih učitelj in učenci skupaj oblikujejo 

ter po potrebi spreminjajo. 

Realitetna terapija (Glasser, 1975, v Tauber, 1999) v primeru neprimernega vedenja 

predvideva več korakov: prepoznavanje problematičnega vedenja, vrednotenje neprimernega 

vedenja, načrtovanje novega vedenja, doseganje zaveze, zavračanje izgovorov in izogibanje 

kaznovanju. 

Pri spoprijemanju z neprimernim vedenjem je pomembno, da učitelj ne rešuje problemov v 

imenu učenca. Lažje bi sicer učencu preprosto povedal, kaj je storil narobe in kaj od njega 

pričakuje, vendar mu na tak način odvzame možnost, da prevzame odgovornost za svoje 

vedenje.  

Učitelj mora neprimerno vedenje zaustaviti in učenca spodbuditi k prepoznavanju 

problematičnega vedenja. To stori z vprašanjem kot na primer: »Kaj delaš?« ali »Kaj se 

dogaja?« Vprašanje naj učitelj ponavlja (kot pokvarjena plošča), dokler učenec ne prepozna 

svojega neprimernega vedenja. Pomembno je, da učitelj ne obuja učenčevih preteklih 

prekrškov in ne vrta vanj, »zakaj« se neprimerno vede, saj na tak način le spodbuja učenca k 

navajanju raznih izgovorov, kar ne vodi k iskanju rešitev in izboljšanju vedenja.  

Prepoznanju neprimernega vedenja sledi vrednotenje, vendar ne v smislu moralnega 

presojanja, pač pa v smislu razumevanja vzročno-posledičnega odnosa med storjenim 

dejanjem in logičnimi  posledicami, ki mu sledijo. Učitelj pomaga učencu, da ovrednoti svoje 
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ravnanje, z vprašanji kot na primer: »Kaj si s tem dosegel?«, »Se v zvezi s tem dobro 

počutiš?«, »Si zadovoljil svoje potrebe?«, »Ti je tak način všeč?«, »Si koga prizadel?«, »Ali 

moraš kaj spremeniti?« ipd. 

V nadaljevanju učitelj učenca z vprašanji kot na primer »Kaj bi lahko napravil, da se to 

vedenje v prihodnosti ne bi več ponovilo?« ali »Kako bi to lahko naredil drugače?« spodbudi, 

da oblikuje načrt za spremembo vedenja. Učitelj lahko odločitev o načrtu popolnoma prepusti 

učencu ali pa mu pomaga tako, da mu ponudi nekaj predlogov za izboljšanje vedenja. 

Pomembno je, da učenec izbere rešitev in tako prevzame odgovornost. Kadar učenec ne 

zmore oblikovati načrta svojega ravnanja v razredu, naj se mu omogoči umik iz razreda z 

namenom, da pripravi sprejemljiv načrt spremembe svojega vedenja. Pomembno je, da t.i. 

»time out« za učenca ne predstavlja kazni ali nagrade.  

Načrtu, ki je sprejemljiv tako za učenca kot za učitelja, sledi ustni ali pisni dogovor – v smislu 

pogodbe. V primeru, da načrt ne deluje, učitelj ne sme sprejeti nobenih izgovorov učenca, 

ampak ga mora spodbuditi k preoblikovanju ali ponovnemu oblikovanju funkcionalnega 

načrta vedenja. 

Glasser (1975, v Edwards, 2008) poudarja, da morajo neprimernemu vedenju slediti logične 

posledice, nikakor pa učitelj ne sme uporabiti kaznovanja, da bi spremenil učenčevo 

neprimerno vedenje. Kazen ali grožnja s kaznijo po njegovem mnenju učenca le odveže 

odgovornosti za lastno vedenje, poleg tega poruši pozitivno klimo v razredu in občutek, da je 

šola dobra in koristna, kar je za realitetno terapijo bistvenega pomena. 

Na podlagi kontrolne teorije in Glasserjeve realitetne terapije ter ideje o »dobri šoli« je 

Gossen (1993) razvila model restitucije, ki omogoča prehod od discipline k samodisciplini. Po 

njenem prepričanju je bistveno, da se ne osredotočamo na otrokovo napako, ampak mu 

omogočimo, da storjeno napako popravi. Tako mu pomagamo, da postane odgovoren član 

skupine. Restitucija, ki je ključ do konstruktivnega in humanega načina vodenja otrok, 

omogoča učitelju, da pridobi kontrolo, ne da bi uničil samospoštovanje učenca. 

 

6.2.3 Neintervencionistični modeli šibkega nadzora 

 

Neintervencionistična usmeritev, katere predstavniki so Rogers (1983, v Woolfolk Hoy in 

Weinstein, 2006), Gordon (1989) in Kohn (1996, v Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006), 

poudarja predvsem vzpostavljanje medsebojnih odnosov in poslušanje, temelji na 

humanizmu, ki trdi, da je v vsakem otroku prisotna težnja k izboljšanju. Človekovo vedenje je 

po mnenju neintervencionistov odraz njegovih notranjih občutkov. Z vidika te usmeritve 



 

66 
 

disciplinski problemi v razredu kažejo na učenčev poskus usklajevanja lastnih potreb s 

potrebami razreda in kurikuluma. Bistvena vloga učitelja je v oblikovanju podpirajočega 

okolja, ki otroku pomaga pri sproščanju in izražanju občutkov. Izstopajoči učenci potrebujejo 

sočutnega učitelja, ki dopušča doživljanje čustev, se vživi v njihove občutke, jim prisluhne  in 

jim pomaga premagati težave. Neintervencionističnim modelom je skupno prepričanje, da so 

učenci sposobni sami nadzorovati svoje vedenje in je zato potrebna najmanjša stopnja 

učiteljeve kontrole. Kadar se pojavi moteče vedenje, učitelj uporabi neintervencionistične 

strategije kot na primer: nevelelne povedi, nebesedne signale, ignoriranje motečega vedenja, 

osebni pogovor zunaj razreda, premislek o razlogih za moteče vedenje.  

 

Gordonov trening večje učinkovitosti za učitelje 

 

Trening večje učinkovitosti učiteljev je model, ki poudarja pomen odprte in pristne 

komunikacije, katere cilj je medsebojno razumevanje. Gordon (1989) navaja, da se problemi, 

če jih skušamo rešiti na neučinkovit način, le še razširijo in poglobijo.  

Poudarja, da s sporočili »nesprejemanja« zaviramo in onemogočamo dvostransko 

komunikacijo. Nadaljuje, da je pomembno vedeti, »kdo ima problem« – učenec ali učitelj. 

Pravilna razvrstitev problema in posledičnega vedenja je potrebna zato, ker je od tega odvisen 

način reagiranja učitelja. Meni, da je večini učiteljev skupno prepričanje, da je treba učencu, 

ki ima problem, ponuditi nasvet, se z njim pogovoriti, ga posvariti, mu predlagati ali najti 

rešitev, mu povedati svoje mnenje ipd. Pri tem pogosto uporabljajo načine komunikacije, ki 

vodijo v neučinkovito reševanje problemov, saj pri učencu vzbudijo odpor, sovražnost, 

občutek krivde, nesposobnosti, manjvrednosti. Opozarja na t.i. »ovire v komunikaciji«, ki jih 

predstavljajo učiteljeve reakcije, s katerimi učencu ponuja rešitev za njegov problem 

(ukazovanje, opozarjanje, moraliziranje, svetovanje, podučevanje, navajanje argumentov), 

reakcije, ki učenca ocenjujejo in diagnosticirajo (ocenjevanje, kritiziranje, sramotenje, 

etiketiranje, interpretiranje, analiziranje), ali takšne, ki skušajo doseči, da bi se učenec bolje 

počutil in ne bi več videl problema (priznavanje vrednosti, ohrabrevanje, simpatiziranje, 

podpora). Učiteljem odsvetuje tudi reakcije, ki skušajo učenca spremeniti, ga zabavati ali se 

problemu izogniti (preusmeritev pozornosti, umik, sarkazem, humor), in spraševanje ter 

zasliševanje učenca. Z omenjenimi načini komunikacije učitelj sporoča učencu, da ne 

sprejema njegovega doživljanja, da ga ne razume in ga ne jemlje resno, je prepričan Gordon 

(prav tam). Nesprejemanje zavira pogovor, učenec se zapre vase in ni več pripravljen na 

pogovor.  
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Za učinkovito spoprijemanje s problemi učencev je po avtorjevem prepričanju ključen t.i. 

»jezik sprejemanja«, imenovan tudi »terapevtsko komuniciranje«, ki mora biti osnova 

komunikacije. Jezik sprejemanja učencu daje občutek, da ga učitelj razume in sprejema. 

Omogoča mu, da se sprejme tudi sam, kar mu pomaga, da najde konstruktivno rešitev za svoj 

problem, razvije samozaupanje in postane samostojen. Gordon (prav tam) je prepričan, da je 

najučinkovitejši način za spoprijemanje s problemi učencev poslušanje, pri čemer ločuje 

pasivno poslušanje, pritrjevanje in opogumljajoče pripombe. S pasivnim poslušanjem se 

izognemo oviram v komunikaciji in učencu sporočamo, da ga sprejemamo, ne kažemo pa 

zanesljive pozornosti do vsebine, ki jo učenec sporoča. Zato poudarja, da lahko tudi z 

neverbalnimi načini (s kimanjem, nagnemo telo naprej) in s pritrjevalnimi pripombami – na 

primer »aha«, »razumem« – pokažemo, da nas stvar zanima.  Včasih so lahko zelo učinkovita 

odprta, vrednotno nezaznamovana vprašanja, ki jih Gordon (prav tam) imenuje 

»opogumljajoče pripombe« (ang. »door openers«). To so na primer »Bi rad kaj več povedal o 

tem?« ali »To me pa zanima« ali »Bi se želel o tem pogovarjati?« Vsi našteti načini učencu 

sicer dajo vedeti, da ga učitelj sprejema in posluša, ne zagotavljajo pa pravilnega 

razumevanja. Za pravilno razumevanje je potrebno, da sporočila ustrezno dekodiramo, tj. 

skušamo ugotoviti, kaj nam učenec s sporočilom resnično sporoča. Dekodiranje je kritična 

točka komunikacije, saj vpliva neposredno na odziv. Napačno dekodiranje tako vodi v 

napačen in neučinkovit odziv. Pri pravilnem dekodiranju sporočil si lahko učinkovito 

pomagamo s tehniko, ki jo Gordon imenuje »aktivno poslušanje«. Gre za to, da svojo 

predpostavko preverimo s povratno informacijo učencu o tem, kako smo ga razumeli. 

Pomembno je, da se pri tem osredotočimo na učenčevo notranje doživljanje, ne pa na situacijo 

samo. Ni nujno, da aktivno poslušanje samo po sebi privede do rešitve problema, vendar je 

pomembno, da učencu omogočimo čustveno sproščanje in sprožimo proces reševanja 

problemov. Aktivno poslušanje ne sme biti »trik«, ki ga učitelj uporabi le takrat, ko imajo 

učenci težave. Uporaba te metode omogoča učitelju večjo učinkovitost v vseh situacijah – tudi 

pri skupinskih pogovorih, razrednih srečanjih, roditeljskih sestankih. 

Drugačen pristop je potreben, kadar ima problem učitelj. Vedenje učenca, ki je za učitelja 

nesprejemljivo, najpogosteje predstavlja učiteljev problem, saj mu onemogoča zadovoljevanje 

lastnih potreb. Na to ga opozarja njegovo čustveno stanje (vznemirjenje, frustracija, jeza, 

zmedenost), ki se lahko kaže tudi v fizičnih znakih (napetost, neugodje, težave z želodcem, 

glavobol, živčnost). Gordon (1989) je ugotovil, da se učitelji na neprimerno vedenje učencev 

običajno odzivajo na načine, ki pri učencih povzročijo odpor, obrambno vedenje, občutke 

krivde, sramu, nesposobnosti, jezo in maščevanje, znižujejo njihovo samopodobo itd. Učitelj 
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skuša braniti svoje pravice na načine, ki so jih drugi uporabljali pri njem – s sporočili, ki 

ovirajo komunikacijo in o katerih smo že spregovorili. Vsa ta sporočila, ki jih ljudje, torej tudi 

učitelji, uporabljamo, kadar imamo problem, vsebujejo odkriti ali prikriti zaimek »TI« in se 

nanašajo na drugega, v primeru učitelja na učenca, ne pa na nas same, torej na učitelja. 

Gordon (prav tam) poudarja, da je za učinkovito spoprijemanje z nesprejemljivim vedenjem, 

ki je učiteljev problem, smiselno uporabljati jaz-sporočila, tj. sporočila, s katerimi učitelj 

prevzema odgovornost za svoj problem nase, učencu pa prepusti odgovornost za njegovo 

vedenje, s čimer učenca ne ovrednoti negativno in ne škoduje njunemu medosebnemu odnosu. 

Jaz-sporočilo naj bo sestavljeno iz treh delov. V prvem delu učitelj učencu pove, kaj je tisto, 

kar mu predstavlja problem. Prvi del se običajno začne z besedo »kadar«, ki učencu da vedeti, 

da nismo jezni nanj na splošno, ampak le v zvezi z določenim njegovim vedenjem. Drugi del 

jaz-sporočila vsebuje opis posledic, ki jih učitelju povzročijo okoliščine, ki jih je navedel v 

prvem delu. Pomembno je, da so te posledice resnične, verjetne, da učenec vanje verjame. 

Tretji del jaz-sporočila opisuje čustveno stanje učitelja ob navedenih posledicah. Zaporedje 

vedenje-učinek-čustva sporoča, da se čustva nanašajo na učinek in ne na vedenje samo, kar 

zmanjša ogroženost učenca in njegovo potrebo po obrambi. Kljub temu se tudi z uporabo jaz-

sporočil včasih ne moremo izogniti temu, da ne bi učiteljev problem postal tudi učenčev 

problem, kar pri učencu sproži obrambni odziv. V tem primeru mora učitelj za nadaljevanje 

pogovora uporabiti tehniko aktivnega poslušanja. 

Za reševanje konfliktov, za katere velja, da imata problem oba vpletena, Gordon (1974, v 

Wolfgang, 2005) predlaga metodo brez poraženca. Gre za proces, ki je sestavljen iz šestih 

korakov: definiranje problema s pomočjo aktivnega poslušanja in jaz-sporočil, razmislek o 

možnih rešitvah s pomočjo »miselne nevihte« (ang. brainstorming), ovrednotenje in odločanje o 

rešitvi, dogovor o načinu uresničevanja rešitve in preverjanje uspešnosti rešitve. Pri reševanju 

konfliktov naj učitelj poskrbi za suportivno vzdušje, v katerem ni nihče prikrajšan (ang. no-lose 

climate). Gordon (1989) poudarja, da mora biti učitelj učencem zgled, njegov moto je »Ne 

govori, naredi!«. Učitelj s svojim vedenjem učencem sporoča, kakšno vedenje pričakuje od njih. 

Problem nastane, kadar učitelj zahteva eno, sam pa ravna drugače. Gordon (1974, v Manning in 

Bucher, 2007) je prepričan, da se učenci na discipliniranje s kaznovanjem odzovejo s 

sovražnostjo, hiperaktivnostjo in nasiljem. Zato avtor treninga večje učinkovitosti učiteljem 

priporoča, naj se raje poslužujejo neintervencionističnih načinov, ki pri učencih spodbujajo 

reševanje problemov in razvoj samodiscipline.   
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Tabela 2: Trije disciplinski pristopi, najvidnejši disciplinski modeli in njihovi poudarki 

(Edwards, 2008, Pšunder, 2004, Tauber, 1999, Wolfgang, 2005) 

 

PRISTOP 
STOPNJA 

NADZORA 
MODELI 

In
te

rv
en

ci
o

n
is

tičn
i 

in
te

n
zi

vn
a 

NAJVIDNEJŠI 
PREDSTAVNIKI in 
njihova 
najpomembnejša dela 

POUDARKI 
NEPRIMERNO VEDENJE - 
STRATEGIJE  

Dobson:  
kaznovalni model 
Dare to Discipline 
(1970)  
 

učiteljeva avtoriteta (učitelj 
je »bog«)  

kaznovanje 

Canter in Canter: 
model asertivne 
discipline  
Assertive Discipline 
(1976, 1992), 
Succeeding with 
Difficult Students 
(1993) 
 

jasna pravila in posledice; 
poslovni odnos z učenci; 
izpolnjevanje učiteljevih 
pričakovanj prinese 
nagrado, neizpolnjevanje 
kazen 
 

stopnjevanje ukrepov: opozorilo, 
velelne povedi, modeliranje, 
podkrepitve, fizično 
posredovanje – izolacija, 
izključitev 
 

Jones:  
model pozitivne 
discipline  
Positive Discipline 
(1987), Tools for 
Teaching:Discipline, 
Instruction, and 
Motivation (2000) 
 

jasna razredna struktura – 
preventivni učinek: pravila, 
rutina, standardi; 
zagotavljanje upoštevanja 
meja (ang. »limit setting«); 
urjenje odgovornosti 
učencev; izoblikovan 
sistem (zaporedje korakov) 
in jasen, dosleden način 
soočanja z motečim 
vedenjem   

sistematična uporaba negativnih 
sankcij, ki si sledijo od milejših 
k strožjim: opozorilo, pismo 
staršem na učiteljevi mizi, time-
out, zadržanje po pouku, odvzem 
ugodnosti, srečanje s starši in 
učencem po pouku, premestitev 
iz razreda, prisotnost staršev pri 
pouku, izključitev za določen 
čas, trajna izključitev 
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In

te
ra

kc
io

n
is

tič
n

i 

zm
er

n
a 

Dreikurs:   
model socialne 
discipline  
Children: The 
Challenge (1964);  
Dreikurs in Dinkmeyer: 
Encouraging Children 
to learn: The 
Encouragement Process 
(1963); Psychology in 
Classroom …(1968); 
Dreikurs in Cassel: 
Discipline without 
Tears… (1972) 

temeljna je potreba po 
pripadnosti, sprejetosti, 
občutek vrednosti; vsako 
vedenje je smiselno – 
potrebno je razumeti cilje 
vedenja; neprimerno 
vedenje je iskanje 
zadovoljitve cilja na 
socialno nesprejemljiv 
način; pomagati učencu, da 
najde sprejemljiv način za 
zadovoljitev svojih potreb 

prepoznati cilje, prilagoditi 
strategije prepoznanim ciljem, 
spodbujanje in opogumljanje, 
namesto kaznovanja logične in 
naravne posledice  

Glasser:  
realitetna terapija, 
teorija izbire in model 
dobre šole  
Schools without Failure 
(1969), Reality Therapy 
(1975), Control Theory 
in The Classroom 
(1986), The Quality 
School (1992), Choice 
Theory (1998) 

neprimerno vedenje je 
posledica nezadovoljenih 
temeljnih potreb: po 
ljubezni ali pripadanju, 
moči ali pomembnosti,  
zabavi in svobodi;  
skupno postavljanje 
smiselnih in za vse 
koristnih pravil, 
komunikacija, spodbujanje 
dobrih odločitev, učitelj 
sodeluje z učencem 

učenec prevzame odgovornost za 
svoje vedenje; ob neprimernem 
vedenju: skupno prepoznavanje 
problematičnega vedenja, 
vrednotenje neprimernega 
vedenja, načrtovanje novega 
vedenja, doseganje zaveze, 
zavračanje izgovorov in 
izogibanje kaznovanju 
 

N
ei

n
te

rv
en

ci
o

n
is

tičn
i 

ši
b

ka
 

Rogers:  
Client-Centered 
Therapy (1951), On 
Becoming a Person 
(1965), Freedom to 
Learn (1983) 
 

osnovna težnja človeka je 
samoaktualizacija; 
problemi se pojavijo, ko 
pride do konflikta med 
notranjimi vzgibi in 
zahtevami okolja  

sprejemanje, empatija, osebni 
pogovor, aktivno poslušanje, 
omogočiti izražanje čustev in 
skrbi 

Gordon: 
trening večje 
učinkovitosti za 
učitelje  
Teacher Effectiveness 
Training (1974), 
Teaching Children Self-
Discipline (1988) 

najpomembnejša 
je odprta in 
pristna 
komunikacija; 
učitelj mora biti 
zgled – pokaže, 
kakšno vedenje 
pričakuje; ob 
pojavu problema 
je treba 
ugotoviti, kdo 
ima problem, in 
omogočiti 
učinkovito 
reševanje 

učinkovita komunikacija: jezik 
sprejemanja, aktivno poslušanje, 
jaz sporočila, metoda brez 
poraženca 
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6.3 Načini spoprijemanja učiteljev z motečim vedenjem učencev  

 

Odzivanje učiteljev na neprimerno vedenje so različni avtorji na podlagi svojih raziskav 

razvrstili v različne skupine oziroma kategorije.  

 

Gossen (1993) navaja pet najpogostejših načinov discipliniranja glede na vodenje učencev z 

različnih pozicij, ki so: učitelj kaznovalec, učitelj vzbujevalec krivde, učitelj tovariš, učitelj 

pogojevalec in učitelj vodja. Pri prvih štirih pozicijah učitelj skuša obdržati nadzor, zadnja 

(učitelj vodja) vodi k samodisciplini. Učitelj kaznovalec se jezi, kritizira, ponižuje ali 

uporablja telesno kazen. Vzbujevalec krivde je tiho, ne izreka priznanja, vzbuja občutek 

krivde. Tovariš uporablja humor, prijateljski pristop, ki učencu onemogoča razvoj notranje 

kontrole in odgovornosti. Pogojevalec uporablja metodo pogojevanja, s katero želi doseči 

podrejanje. Prva dva načina discipliniranja temeljita na negativni kontroli, tretji in četrti na 

pozitivni kontroli. Le zadnji način, učitelj vodja, je tisti, ki spodbuja samokontrolo. Usmerjen 

je predvsem k popravku storjenih napak. 

Samuelsson (2007) je na podlagi raziskave, v kateri je opazoval odzive učiteljev na 

neprimerno vedenje, ugotovil, da za odpravljanje motečega vedenja uporabljajo: 

- neverbalne signale, ki vključujejo uporabo kretenj, zunanje podpore (uradni ukrep), 

dotik, ignoriranje, fizične intervencije, približanje učencu, očesni stik, prekinitev 

govora in 

- verbalne ukrepe, ki vključujejo ironični govor, poimenovanje učenca, opominjanje, 

preusmerjanje, grajanje. 

Učitelji običajno uporabljajo kombinacijo neverbalnih signalov in verbalnih ukrepov. 

Samuelsson (2007) je ugotovil, da je v ukrepih učiteljev, ko se soočijo z neprimernim 

vedenjem, mogoče razločiti štiri različne usmeritve: 

- usmerjenost k delu: učitelj si prizadeva učence preusmeriti nazaj k delu; 

- usmerjenost k zagotavljanju »preživetja«: učitelj skuša ohraniti oz. vzpostaviti 

vzdušje, v katerem je mogoče funkcionirati; 

- usmerjenost k upoštevanju dogovorjenih pravil: učitelj spodbuja učence k upoštevanju 

pravil; 

- usmerjenost k osebnim občutkom: učitelj ukrepa na podlagi lastnih občutkov in čustev 

do učenca oziroma situacije.   
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Pšunder (2005) je glede na odzive učiteljev v svoji raziskavi oblikovala sledeče kategorije: 

- učitelj ignorira ravnanje; 

- učitelj uporablja nedirektivna (neusmerjevalna) sporočila: opozarjanje z neverbalnimi 

namigi, verbalno neukazovalno opominjanje, postavljanje vprašanj, ki učencu 

pomagajo, da se zave neprimernega vedenja; 

- učitelj uporablja direktivna (usmerjevalna) sporočila: učitelj zahteva od učenca, da 

preneha z neprimernim vedenjem, in mu pove, kako se mora vesti; 

- učitelj grozi s posledicami: učitelj zahteva, da učenec preneha z neprimernim 

vedenjem in/ali zahteva primerno vedenje, sicer se bo učenec moral soočiti s 

posledicami;  

- učitelj izvede posledice: vključujejo tudi ukrepe, ki jih določa šolski pravilnik 

(opomin, ukor, premestitev v drug razred ali šolo). 

Lewis (2006) je na podlagi svoje raziskave disciplinske strategije učiteljev uvrstil v šest 

skupin: 

- kaznovanje: učitelj kaznuje učenca, ki se neprimerno vede. Če je potrebno, kaznovanje 

stopnjuje;  

- pogovor: učitelj se z učenci pogovarja o vplivu njihovega (neprimernega) vedenja na 

druge;  

- prepoznanje: učitelj prepozna primerno vedenje in ga nagradi; 

- nasilje: učitelj uporablja nasilje – npr. kriči, zmerja, fizično posreduje; 

- udeležba: učitelj vključuje učence v odločanje o razredni disciplini; 

- opozarjanje: učitelj učence neverbalno ali verbalno opozori ob neprimernem vedenju 

in zahteva, da z njim prenehajo. 

Cunningham in Sugawara (1989, v Almog, 2005) menita, da lahko intervencijske metode, ki 

jih učitelji uporabljajo za spoprijemanje z vedenjskimi težavami, razvrstimo v dva pristopa: 

pristop pomoči in restriktivni (omejevalni) pristop. Za pristop pomoči je značilna uporaba 

metod, ki poudarjajo aktivno in empatično sodelovanje z učencem, ter strategij, kot so pomoč 

učencu pri učenju raznih (npr. socialnih) veščin in primernejšega vedenja, osebni pogovor z 

učencem, prilagajanje načina poučevanja. Cilj omenjenih strategij je doseganje dolgoročnih 

sprememb. Cilj restriktivnega pristopa temelji na avtoriteti in doseganju takojšnjega 

prenehanja motečega vedenja. Restriktivne strategije, kot na primer premestitev v drug razred 

in odrekanje ugodnosti, so v osnovi kaznovalne. 

McDonnell in Sturmey (1993, v Male, 2003) sta strategije, ki jih učitelji uporabljajo za 

spoprijemanje z motečim vedenjem ali za izboljšanje vedenja, razdelila v kategorije: 
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preventiva, razpršitev potencialnih ali aktualnih incidentov, izogibanje, intermitentno (v 

presledkih) omejevanje, restriktivni postopki. Avtorja sta omenjene strategije razvrstila na 

kontinuum, ki ga razumeta kot obrnjeno piramido, v kateri naj bi največ truda vložili v 

preventivno delovanje. Kadar določena strategija ni bila uspešna, naj bi se pomaknili na 

kontinuumu k bolj restriktivnim načinom, kar spominja na kontinuum učiteljevega 

spoprijemanja z neprimernim vedenjem, ki sta ga opredelila Wolfgang in Glickman (1995, v 

Pšunder, 2004). 

Wolfgang in Glickman (1986, v Pšunder, 2004) sta na podlagi raziskave, v kateri sta 

opazovala odzive učiteljev na neprimerno vedenje učencev, ugotovila, da lahko prevladujoče 

načine razvrstimo v sedem velikih skupin: tiho opazovanje, nevelelne povedi, vprašanja, 

velelne povedi, modeliranje, podkrepitev ter fizično posredovanje in izolacija. Kasneje je 

Wolfgang (1999, v Pšunder, 2004) s sodelavci to razvrstitev nekoliko spremenil in oblikoval 

novo shemo, v kateri je opredelil naslednje skupine odzivov: 

- Nebesedni signali: učitelj učencu ob neprimernem vedenju namigne s pogledom, 

obrazno mimiko, kretnjami, pristopom, dotikom, tiho izgovorjenim imenom ali 

drugimi zvočnimi signali, kot so pssst, šššš, joj ipd., z namenom, da bi se učenec 

zavedel neprimernega vedenja, z njim prenehal in rešil nastalo situacijo. 

- Nevelelne povedi: učitelj ubesedi učenčevo vedenje, kot ga vidi, z namenom, da bi se 

učenec zavedel negativnih učinkov svojega vedenja na druge. Učitelj pogosto uporabi 

jaz-sporočila. 

- Vprašanja: učitelj učencu postavi vprašanja o samem dejanju, pravilih v zvezi z 

dejanjem, o tem, kaj bo storil, da bo razred lahko nadaljeval z delom, o njegovih 

interesih ipd.  

- Velelne povedi (obljubljanje posledic): učitelj učencu ukaže, naj preneha z 

neprimernim vedenjem, zahteva spremembo vedenja v pozitivni smeri. Učitelj učencu 

pove, kako naj se vede. Če učenec ne preneha z neprimernim vedenjem, ga učitelj 

seznani s posledicami, ki bodo sledile. 

- Modeliranje: učitelj demonstrira želeno vedenje ali izbere učenca, ki se primerno vede, 

in ga uporabi kot model. 

- Uporaba podkrepitev: učitelj uporablja pozitivne podkrepitve, da bi povečal pogostost 

pojavljanja primernega vedenja, in negativne podkrepitve oz. kazni, da bi zmanjšal 

pogostost pojavljanja neprimernega vedenja. 

- Fizično posredovanje: učitelj fizi čno odstrani učenca iz dogajanja. Učenca osami v 

določenem delu razreda ali zunaj njega. V to skupino spada tudi fizično kaznovanje.  
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Navedene prevladujoče načine odzivanja učiteljev je Wolfgang (1999, v Pšunder) združil v tri 

obsežnejše kategorije oziroma procese: terapevtski proces, vzgojni in svetovalni proces ter 

proces nadzora, ki predstavljajo tri že omenjene disciplinske pristope šibkega, zmernega in 

intenzivnega nadzora. Strategije spoprijemanja z motečim vedenjem sta Wolfgang in 

Glickman (1995, v Pšunder, 2004, Turanli in Durmuscelebi 2006) razdelila na: 

- intervencionistične, kot so velelne povedi z obljubljanjem posledic, modeliranje, 

podkrepitve in fizično posredovanje, pošiljanje učenca iz razreda (»time out«, napotitev k 

ravnatelju, svetovalni službi), zadržanje učenca po pouku, obveščanje drugih učiteljev in/ali 

staršev učenca o motečem vedenju, kaznovanje z nizko oceno, kričanje in oštevanje učenca 

pred razredom, osebni pogovor (grajanje, pridiganje) z učencem zunaj razreda. 

- interakcionistične, med katere sodijo zastavljanje vprašanj, prekinitev motečega vedenja in 

opazna zmerna verbalna in neverbalna opozorila učencu, kratek pogovor z razredom o učinkih 

motečega vedenja, prekinitev motečega vedenja in nudenje pomoči, prijazno opominjanje 

učencev na sprejeta pravila in njihovo upoštevanje, skupno iskanje rešitev problema. 

- neintervencionistične: nevelelne povedi, nebesedni signali, ignoriranje motečega vedenja, 

osebni pogovor zunaj razreda, premislek o razlogih za moteče vedenje. 

Gossen (1993) poudarja, da se lahko vsak pristop že s spremenjenim tonom glasu povsem 

spremeni. Tako lahko vprašanje zastavimo na zvedav, sarkastičen, igriv, okrivljajoč način. 

Bolj kot vsebina sporočila je torej pomemben način, kako vsebino sporočimo. Besede so 

namreč le del sporočila, bistveno večji delež gre pripisati neverbalnim znakom, ki jih 

posredujemo.     

 

6.4 Najpogostejše strategije učiteljev za spoprijemanje z motečim 

vedenjem učencev 

 

Večina raziskav, ki jih bomo spoznali v nadaljevanju, kaže na očiten razkorak med teorijo in 

prakso pri spoprijemanju učiteljev z neprimernim vedenjem učencev. Kljub širokemu spektru 

strategij učitelji, kot navaja Pšunder (2006), o disciplini še vedno razmišljajo precej 

tradicionalno, v ospredje postavljajo kratkoročne cilje discipline in tako ravnajo tudi v praksi. 

Podobno ugotavlja Gossen (1993), da se učitelji deklarativno sicer odločajo za »tovariško 

približevanje«, v praksi pa še vedno prednjačijo kaznovanje, kritiziranje, pridiganje, 

užaljenost.  
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The Elton Report (1989) poroča, da 50% osnovnošolskih učiteljev trdi, da se ne poslužujejo 

fizičnega kaznovanja, 12% pa ga uporablja občasno. Zanimiva je primerjava s 

srednješolskimi učitelji, med katerimi jih kar 26% občasno uporablja fizično kaznovanje. 

Razširjena sta razpravljanje z učenci tako v razredu kot zunaj njega in razredna diskusija o 

razlogih za neprimerno vedenje (omenja ju 80% učiteljev). Nekoliko manj pogosto učitelji 

učencu »naložijo dodatno delo« (61%)  in ga »zadržijo po pouku« (33%). 

Male (2003) je v raziskavi ugotovila, da je najpogostejša strategija, ki jo uporabljajo učitelji, 

razpršitev potencialnih ali aktualnih incidentov, hkrati pa večina učiteljev za spoprijemanje z 

neprimernim, zlasti agresivnim in samouničevalnim vedenjem uporablja fizično omejevanje, 

na primer izolacijo. 

Almog (2005), ki je raziskoval odzive učiteljev na problematično vedenje v inkluzivnih 

razredih, navaja, da se učitelji pogosteje poslužujejo restriktivnih ukrepov, čeprav se jim zdi 

pristop pomoči bolj ustrezen. Ugotovil je, da učitelji, ki imajo bolj demokratična prepričanja 

in večje zaupanje v lastno učinkovitost, pogosteje uporabljajo pristop pomoči. 

Hodges Kullina (2007/2008) je raziskovala, katere strategije za spoprijemanje z neprimernim 

vedenjem uporabljajo učitelji in ali se njihove strategije razlikujejo glede na težavnost 

neprimernega vedenja. Ugotovila je, da je najpogostejša strategija, ne glede na težavnost 

vedenja, takojšen pogovor. Za lažje in zmerno neprimerno vedenje so najpogostejše strategije 

enake. Zanimivo je, da so v primerjavi z drugimi raziskavami učitelji poročali, da pogosteje 

kot kaznovalne uporabljajo pozitivne strategije. V primerjavi z lažjimi in zmernimi oblikami 

motečega vedenja pri težjih oblikah neprimernega vedenja učitelji pogosteje porabljajo 

kontaktiranje staršev, »time out«, napotitev k ravnatelju, pomoč svetovalne službe in 

odrekanje priljubljene dejavnosti, občutno redkeje pa ga ignorirajo. 

V intervjujih z ameriškimi učitelji sta Brophy in McCaslin (Brophy, 1996, Brophy in 

McCaslin, 1992, v Pšunder, 2005) ugotavljali, kakšne pristope in strategije uporabljajo pri 

spoprijemanju z neprimernim vedenjem. Odgovori so pokazali, da se učitelji pogosteje 

zanašajo na kaznovalne in nadzorujoče strategije, kot so na primer zahteva, da učenec preneha 

z neprimernim vedenjem, kaznovanje, grožnje, kričanje, sarkazem, oštevanje, kritiziranje, 

zmerjanje učenca. Redkeje se učitelji poslužujejo pozitivnih strategij, kot so na primer očesni 

stik, dotik ali fizična bližina, humor, spodbujanje ustreznega vedenja, vprašanja, spodbuda 

vrstnikov in druge. Tudi Hyman (1997, v Pšunder, 2005) potrjuje, da učitelji v praksi dajejo 

prednost kaznovalnim strategijam pred pozitivnimi.      

Lewis (2006) navaja več raziskav, ki jih je s sodelavci opravil med avstralskimi učenci in 

učitelji. V eni od njih (Lewis in Lovegrove, 1988, v Lewis, 2006) je povprašal učence, katere 



 

76 
 

strategije uporabljajo učitelji za spoprijemanje z motečim vedenjem. Učenci so povedali, da 

učitelji le redko ignorirajo moteče vedenje. Disciplinske probleme raje rešujejo sami, le redko 

iščejo pomoč staršev ali drugih učiteljev. Pogosto učencu, ki se neprimerno vede, razložijo, 

kako njegovo vedenje vpliva nanje. Redko nagradijo posameznega učenca, ki se primerno 

vede, pogosteje nagradijo razred, če se primerno vedejo vsi učenci. Običajno se učitelji 

usmerijo le na učenca, ki se neprimerno vede, in mu zagrozijo, da ga bodo poslali iz razreda 

ali ga pridržali (npr. po uri ali po pouku). 

V drugi raziskavi (Lewis, 2001, v Lewis, 2006) je ugotavljal, kako pogosto uporabljajo 

učitelji posamezne strategije. Učenci so odgovorili, da učitelji zelo pogosto namignejo 

učencu, da njegovo neprimerno vedenje predstavlja problem, zelo pogosto tudi vključijo 

učence v oblikovanje pravil in ob primernem vedenju nagradijo tako posameznega učenca kot 

celoten razred. Pogosto se z učenci pogovarjajo o vplivu neprimernega vedenja na druge, 

učenca za neprimerno vedenje kaznujejo in stopnjujejo posledice, če se neprimerno vedenje 

ponavlja. Učitelji redko ravnajo agresivno s poniževanjem učencev in nepravičnim 

ravnanjem. Kot skrb zbujajoče pa navaja podatke, da 68% učencev poroča, da učitelji občasno 

jezno kričijo na učence, ki se neprimerno vedejo, 35% jih pravi, da so učitelji občasno 

sarkastični, 45% jih navaja, da učitelji občasno zadržijo celoten razred zaradi neprimernega 

vedenja posameznega učenca. 

V isti raziskavi je Lewis (2006) o najpogostejših strategijah povprašal tudi učitelje. Na 

splošno so bili odgovori učiteljev podobni odgovorom učencev. Učitelji so poročali, da zelo 

pogosto nagradijo primerno vedenje, z namigi opozorijo na neprimerno vedenje, z učenci se 

pogovorijo in jih vključijo v sprejemanje odločitev. Redko kaznujejo in skoraj nikoli niso 

agresivni. Podobno navedbam učencev učitelji priznavajo, da občasno v jezi kričijo na 

učence, ki se moteče vedejo (36%), in včasih zadržijo celoten razred zaradi neprimernega 

vedenja posameznega učenca (22%). 

Podobno raziskavo je pri nas izvedla Pšunder (2005). Zanimalo jo je, katere strategije 

spoprijemanja z motečim vedenjem vidijo učitelji in učenci kot prevladujoče v primeru 

kršenja šolskih pravil in ali se razlikujejo glede na to, kako pomembno je pravilo. Podobno 

kot Lewis (2006) je tudi Pšunder (2005) ugotovila, da so odgovori učiteljev in učencev 

podobni. Oboji se strinjajo, da učitelji uporabljajo vseh pet (v raziskavi) navedenih 

disciplinskih tehnik: ignoriranje motečega vedenja, nedirektivna (neusmerjevalna) sporočila, 

direktivna (usmerjevalna) sporočila, grožnje s posledicami, izvajanje posledic. Prevladujejo 

tiste, s katerimi učitelj prevzema več nadzora nad vedenjem učencev, kot sta izvajanje 

posledic in uporaba direktivnih sporočil. Disciplinske tehnike z manj očitnim nadzorom 
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učitelja se redkeje uporabljajo, kar pomeni, da imajo učenci v primeru neprimernega vedenja 

le malokrat možnost sodelovati pri odločitvah o spremembi svojega vedenja. 

 

Zanimivo primerjavo je naredila Sojč (1993), ki je ugotavljala, kako učitelji vidijo sebe in 

kako svoje kolege pri spoprijemanju z motečim vedenjem. O sebi menijo, da na moteče 

vedenje najpogosteje reagirajo s pozitivnim spodbujanjem, prijateljskim prepričevanjem, 

pohvalo primernega vedenja, z učenci se pogovorijo na štiri oči, povežejo se s starši in 

svetovalno službo; posegajo tudi po bolj represivnih strategijah spoprijemanja z motečim 

vedenjem učencev (reagirajo s strogostjo, kaznovanjem). Zanimivo je, da svoje kolege v 

glavnem vidijo kot stroge in kaznovalno usmerjene. 

Tudi učenci svoje učitelje doživljajo podobno. Pravijo, da učitelji učenca, ki moti pouk, 

najpogosteje zapišejo v dnevnik, ga vprašajo, ga opozorijo, tepejo in lasajo, napotijo k 

svetovalnemu delavcu, pokličejo starše, se pogovorijo z razrednikom. 

 

6.5 Učinkovitost strategij 

 

Kaznovalne strategije, ki jih glede na prej opisane raziskave za spoprijemanje z motečim 

vedenjem učitelji najpogosteje uporabljajo, so pogosto neučinkovite oziroma učinkujejo le na 

kratki rok. Različni avtorji (Emmer, Evertson in Anderson, 1980; Emmer, Evertson, Clements 

in Worsham, 1994; Lewis, 2001, v Pšunder, 2005) so na podlagi raziskav ugotovili, da učitelji 

z neprimernim načinom upravljanja in vodenja razreda včasih poglobijo ali celo povzročijo 

disciplinske probleme. Male (2003) navaja, da je učitelj, ki čuti, da ne obvladuje disciplinske 

problematike, frustriran, zgubljen, vznemirjen, izčrpan, čuti nemoč, jezo in je stalno pod 

stresom. V stresnih situacijah pa se učitelj počuti ogroženega in negotovega, zato se na 

moteče vedenje odziva strožje od svojih osebnih predstav in profesionalne zrelosti (Pšunder, 

2003). Tako se vzpostavi začarani krog neučinkovitosti, ki ga učitelj težko prekine.  

Na tem mestu se nam zastavlja vprašanje, kaj bi učitelj lahko storil, da bi se povečala njegova 

učinkovitost pri spoprijemanju z neprimernim vedenjem. 

Zanimiva je ugotovitev, da so razlike med učinkovitimi in neučinkovitimi učitelji predvsem v 

tem, kaj storijo, da bi preprečili neprimerno vedenje učencev (Kounin, 1970, v Pšunder, 

2006).  

Dejstvo je, da so vsi avtorji modelov discipline prepričani, da je prav njihov model najbolj 

učinkovit pri spoprijemanju z neprimernim vedenjem učencev. Avtorji, ki se ukvarjajo z 
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razrednim menedžmentom in disciplino, kot so Edwards (2008), Manning in Bucher (2007), 

Charles (2008), poudarjajo, da o tem, kateri disciplinski pristop je učinkovit, ne morejo soditi 

zunanji strokovnjaki. Najbolj racionalno lahko disciplinski pristop presojajo učitelji, saj  

najbolje poznajo sebe, svoje predstave o disciplini, razred kot celoto in značilnosti učencev.  

Za učinkovito spoprijemanje z disciplinskimi problemi si morajo učitelji na podlagi 

poznavanja različnih modelov discipline in lastnih izkušenj oblikovati svoj lasten model 

discipline, ki je blizu njihovemu pojmovanju razvoja otroka, vzgoje in razumevanju 

discipline.  

Wolfgang (2005) zagovarja, da naj bi učiteljem v primeru neprimernega vedenja učenca  

pomagal t.i. »kontinuum učiteljevega odzivanja«. Učitelji naj bi v konkretni situaciji na 

podlagi lastne presoje o potrebnem nadzoru na kontinuumu med minimalnim in intenzivnim 

nadzorom izbrali ustrezne pristope in tehnike odzivanja. Tako naj bi pri odzivanju na 

neprimerno vedenje učencu sprva dopustili kar največjo stopnjo avtonomije in mu omogočili, 

da sam spremeni svoje vedenje, ob morebitnem neuspehu pa bi se pomikali k uporabi 

načinov, ki terjajo več učiteljeve kontrole. S pomočjo kontinuuma naj bi pomagali k 

samodisciplini napredovati tudi problematičnim učencem. Pri teh naj bi učitelji postopoma 

zmanjševali svojo kontrolo in prepuščali učencu vedno večjo kontrolo nad lastnim vedenjem 

(Pšunder, 2004).   

Pšunder (2006) je na podlagi stališč nekaterih sodobnih avtorjev o disciplini oblikovala 

načela, ki bi učiteljem po mojem mnenju lahko pomagala k večji učinkovitosti. Pomembno 

pri teh načelih je, da učiteljem pomagajo na dolgi rok in ne zajemajo le »gašenja« 

disciplinskih problemov. Načela, ki jih navaja Pšunder (2006), so: načelo spoštovanja 

učencev oziroma vzajemnega spoštovanja, načelo omogočanja aktivnega sodelovanja 

učencev, načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil, načelo skladnosti pristopa s 

pričakovanji širše družbene skupnosti in s šolsko politiko, načelo sodelovanja s starši, načelo 

načrtovanja preventivne discipline ter načrtovanje korektivne discipline, ki temelji na principu 

najmanjše stopnje posredovanja.  

Prav tako tudi Gossen (1992) poudarja, da je spremembo vedenja treba doseči z minimalnim 

posredovanjem. Prepričana je, da discipliniranje najbolje uspeva, če nismo jezni ali prizadeti. 

Učiteljeva intervenca naj bo izvedena na miren in nekritikantski način. 

Za učitelje je iskanje primernega, učinkovitega pristopa prav gotovo naporno. V poplavi 

priročnikov in raznih izobraževanj na temo discipline je težko izbrati tisto pravo. Prepričana 

sem, da je prvi korak lahko že izogibanje neučinkovitim strategijam in njihovo nadomeščanje 

z bolj učinkovitimi. Med strategijami za spoprijemanje z neprimernim vedenjem je po 



 

79 
 

prepričanju večine avtorjev najbolj neučinkovito kaznovanje. Več avtorjev (Albert, 1989; 

Curwin, Mendler, 1988; DeVries, Zan, 1994; Dreikurs, Grunwald, Pepper, 1982, v Nucci, 

2006) se zavzema za odpravo kaznovanja in nadomestitev le-tega z ukrepi, ki temeljijo na 

logičnih posledicah, ki so pomembno povezane z naravo prestopka. Kaznovanje namreč 

temelji na prepričanju, da je otrok v osnovi egoist in ga je treba nadzorovati. V preteklosti je 

bila telesna kazen nekaj povsem običajnega. Glede na navedene raziskave je iz šole skoraj 

povsem izginila, vendar so jo nadomestile druge oblike kaznovanja, kot na primer sarkazem, 

poniževanje, omalovaževanje, čustvena zloraba, tišina, izolacija (Gossen, 1992). Kazen se 

sicer pogosto zdi na prvi pogled učinkovita, saj lahko v trenutku odpravi moteče vedenje. 

Dejstvo pa je, da s kaznovanjem učitelj doseže le kratkotrajno podreditev, posledice pa so 

dolgotrajnejše in se kažejo, kot navaja Gossen (1992), v sovraštvu do avtoritet. Lewis in 

Lovegrove (1987, v Lewis, 2006) sta ugotovila, da učenci v razredu ob kaznovanju motečega 

učenca občutijo strah pred učiteljem, odpor do šolskega dela in simpatijo do kaznovanega 

učenca, spremeni pa se tudi njihov odnos do učitelja  (nepriljubljenost).  

Razumljivo je, da učitelji, ki so bili kot učenci pogosto deležni kaznovanja, težko spremenijo 

svoj pogled na disciplino. Omenili smo že, kako kompleksna je učiteljeva odločitev o 

disciplinskem pristopu, saj nanjo vplivajo številni dejavniki, kot so demokratična, avtoritarna 

ali permisivna usmerjenost, introvertiranost ali ekstrovertiranost, komunikacijske spretnosti, 

osebna filozofija v zvezi z disciplino, izkušnje z vzpostavljanjem in vzdrževanjem discipline s 

strani njegovih staršev, učiteljev ter drugih pomembnih oseb v njegovem otroštvu (Pšunder, 

2004). Zato je nesmiselno pričakovati od učiteljev, da bodo takoj prevzeli nove načine 

pristopanja k problematiki discipline v razredu. Prav zaradi takih pritiskov se situacija z 

disciplino v šolah poslabšuje, saj se ob težavah učitelji pretvarjajo, kot da te ne obstajajo. 

Svojih občutkov ne delijo z drugimi, saj se bojijo, da bi priznanje, da pri spoprijemanju z 

disciplinskimi problemi v razredu niso uspešni, pomenilo, da so slabi učitelji (Pšunder, 2006). 

Učiteljem je treba omogočiti razmislek, da je oblikovanje učinkovitejšega disciplinskega 

pristopa proces, ki zahteva svoj čas in primerne pogoje.  
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7 POTI DO BOLJŠE PRAKSE 

 

The Elton Report (1989) poroča, kako učitelji vidijo poti do boljše prakse. Pri spoprijemanju z 

motečim vedenjem bi potrebovali manjše razrede, več možnosti za svetovanje učencem, 

katerih vedenje je pogosto težavno, večjo vključenost staršev, več podpore in usmerjanja s 

strani kolegov, več izobraževanj na temo disciplinske problematike in strategij za 

spoprijemanje z njo ter več pogovorov o disciplini z osebjem na ravni šole. Vse to bi lahko 

dosegli, če bi imeli odgovorni na državni ravni in vodilni v šolah več posluha za težave 

učiteljev, in seveda ob ustrezni angažiranosti učiteljev. 

Corrie (1997, v Samuelsson, 2007) poudarja, da učitelji potrebujejo priložnost in podporo za 

pogovor o svojih izkušnjah v razredu in o tem, kaj potrebujejo za boljše delo.  

Več avtorjev kot pomembno pot, ki omogoča učiteljem napredovanje k boljši praksi, omenja 

refleksijo (Larivee, 2006, v Rupnik Vec, 2006). Larivee (2006) navaja tri stopnje refleksije: 

površinsko, pedagoško in kritično samorefleksijo.   

Rupnik Vec (2006) poudarja, da je temeljni dejavnik spreminjanja interpretacije dogajanja in 

mentalnih modelov, ki so pogoj za realno spremembo na ravni doživljanja in ravnanja v 

profesionalnih situacijah, proces kritične samorefleksije. Gre za kritično razmišljanje o 

lastnem ravnanju in pomeni pogled z razdalje na lastno ravnanje.  

Učitelj mora postati reflektirajoči (razmišljujoči) praktik. Preseči mora razmišljanje o vsebini, 

tehnikah, metodah in konkretnih intervencijah pri svojem delu in usmeriti pozornost na 

dejavnike, ki odločilno vplivajo na njegovo doživljanje, odločanje in ravnanje. Da bi lahko 

spremenil svoje ravnanje ob soočanju z neprimernim vedenjem učencev, mora ozavestiti in 

spremeniti svoja prepričanja oziroma mentalne modele, kar je dolgotrajen proces, katerega 

potek Larivee (2000, v Rupnik Vec) pojasnjuje v treh stopnjah: 

- eksploracija, ki jo zaznamujejo spraševanje, izziv in želja po spremembi; 

- boj, ki ga označujejo notranji konflikt, negotovost, odstopanje od znanega, kaos; 

- spremenjeni pogled, ki ga označujejo pomirjenost, novo osebno odkritje in nova 

praksa. 

Prehod omenjenih faz omogočajo različne strategije, ki so utemeljene v nekaterih pristopih, 

katerih cilj je profesionalna rast posameznika. Rupnik Vec (2006, str. 446) navaja sledeče 

strategije:  

- pisanje dnevnika, 

- vzajemno kritično prijateljevanje, 
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- vzajemne vrstniške hospitacije, 

- akcijsko raziskovanje, 

- oblikovanje portfolia, 

- procesi sodelovalnega raziskovanja šolske stvarnosti, ki so sestavina raznovrstnih 

modelov samoevalvacije šole, 

- supervizija, 

- refleksivni coaching, 

- razvoj organizacij. 

Samorefleksija učitelju omogoča spoznati, da so njegove zaznave subjektivne. Da so le 

interpretacije, ki se oblikujejo skozi sistem filtrov (prepričanj, pričakovanj, želja), ki jih 

določajo pretekle izkušnje in aktualna emocionalna stanja. Skozi samorefleksijo učitelj 

ozavešča te v preteklosti oblikovane filtre. Larivee (2000, v Rupnik Vec, 2006) poudarja, da 

mora posameznik, če želi začeti proces samoraziskovanja, samoodkrivanja in intenzivirati 

naraščajoče osebno zavedanje, upoštevati tri ključne principe: vzeti si mora čas za 

samorefleksijo, postati mora stalni reševalec problemov in se nenehno spraševati o trenutnem 

stanju, o njem dvomiti in izzivati status quo.  

Brookfield (1995, v Rupnik Vec, 2006) pravi, da kritična refleksija posamezniku omogoča: 

- na informacijah temelječo dejavnost, ki jo zmore pojasniti in utemeljiti sebi in drugim, 

- oblikovanje logičnega temelja lastne prakse, 

- izogibanje samookrivljanju in občutku nekompetentnosti, 

- obvladovanje emocij, 

- poživitev dela z učenci, 

- krepitev demokratičnega zaupanja. 

Reflektirajoči učitelj lahko svojo prakso in prepričanja, na katerih temelji njegovo delo, 

opazuje skozi »štiri leče«, pravi Brookfield (1995, v Rupnik Vec, 2006). In sicer skozi: 

- avtobiografijo sebe kot učenca in kot učitelja, 

- videnje svojih učencev, 

- izkušnje kolegov, 

- teoretično literaturo. 

Intimno raziskovanje in premišljevanje o lastni praksi je prvi korak na poti do kritičnega 

razmišljanja o svojem delovanju in ravnanju. Walkington (2001, v Rupnik Vec, 2006) 

poudarja, da je pomembno, da so refleksije lastne prakse že na začetku strukturirane. 

Predlaga, da učitelj premisli svoje ravnanje na dveh ravneh: na ravni akcije (Kaj pravzaprav 

počnem?) in na ravni razloga za akcijo (Kateri so teoretski ali na izkustvu temelječi in na 
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vrednotah utemeljeni razlogi za ravnanje?). Ko učitelju uspe ozavestiti paradigmatske 

predpostavke in intuitivne sklepe, ki usmerjajo njegovo delo, lahko preverja njihovo 

pravilnost in veljavnost v dialogu z učenci in kolegi ter z naslonitvijo na strokovno literaturo. 

Rupnik Vec (2006, str. 459) je prepričana, da uvid v lastno dinamiko razmišljanja, doživljanja 

in ravnanja, v lastne implicitne teorije, prepričanja, mentalne modele, akcijske teorije ni 

avtomatizem, ampak, kot zatrjuje Schein (1998, v Rupnik Vec, 2006), zahteva željo po 

raziskovanju in odkrivanju, čas za samoanalizo in analizo v dialogu z drugim. Po njenem 

prepričanju je drugi lahko: kritični prijatelj, strokovno besedilo, supervizor in podatki, zbrani 

z anketami ter intervjuji. 

Kriti čna (samo)refleksija je tudi po mojem prepričanju najboljši način, ki vodi k boljši praksi. 

Pomembno pa je, da je šola pripravljena učiteljem zagotoviti pogoje, v katerih je kritična 

refleksija mogoča. Menim, da so bistveni dejavniki, ki vplivajo na učiteljevo pripravljenost za 

spremembo načina delovanja, ustrezna podpora države (šolska politika) in vodstva šole, 

vključno  s priznanjem pomembnosti učiteljeve vloge, ter prijetna, sproščena, zaupna šolska 

klima. 
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EMPIRI ČNI DEL 

 
8 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

 

Več avtorjev (Gossen, 1993; Hyman, 1997, v Pšunder, 2005; Pšunder, 2006) je ugotovilo, da 

učitelji v odnosu do disciplinske problematike še vedno razmišljajo precej tradicionalno in 

tako tudi ravnajo. Pšunder (2005) navaja, da pri nas med strategijami prevladujejo tiste, s 

katerimi učitelj prevzema več nadzora nad vedenjem učencev. Disciplinske tehnike z manj 

očitnim nadzorom učitelja se redkeje uporabljajo, kar pomeni, da imajo učenci v primeru 

neprimernega vedenja le malokrat možnost sodelovati pri odločitvah o spremembah svojega 

vedenja. 

Prvi cilj empiričnega dela je raziskati prevladujoče odzive osnovnošolskih učiteljev na moteče 

vedenje učencev.  

Učiteljevo spoprijemanje z motečim vedenjem učencev je kompleksno kognitivno-

emocionalno dogajanje, ki temelji na posameznikovi presoji situacije (Lazarus, Folkman, 

1984, v Kobolt, Pelc Zupančič, 2010).  

Ključna dejavnika, ki vplivata na učiteljevo ravnanje, ko se sooči z neprimernim vedenjem, 

sta interpretacija in vrednotenje. Tako na zaznavo kot na interpretacijo vplivajo prepričanja, 

stališča, znanje, izkušnje, pričakovanja in vnaprejšnje sodbe. Vrednotenje pa je pogojeno z 

individualnim sistemom vrednot in aktualnimi potrebami posameznika (Rupnik Vec, 2006). 

Več avtorjev (Senge, 1993, 2001, Schein, 1998, v Rupnik Vec, 2006; Richardson, 1996; 

Weinstein, 1988, 1989; Woolfolk, Dittmeier in Shanker, 1994, idr., v Woolfolk Hoy in 

Weinstein, 2006) poudarja, da so prav prepričanja ključna determinanta profesionalnega 

ravnanja.  Prepričanja namreč sodoločajo interpretacijo dogajanja v konkretnem trenutku in 

tako usmerjajo vse doživljanje in izbire strokovnega delavca. Podobno tudi stališča vplivajo 

na mentalno pripravljenost za določen način reagiranja. Prepričanja temeljijo na intelektualni 

komponenti, stališča pa vključujejo tako intelektualno kot tudi čustveno in akcijsko 

komponento (Ule, 1997).  

Pomemben cilj raziskave je ugotoviti, kakšna stališča, prepričanja, mnenja (Opomba: Gre za 

sorodne, prekrivajoče se pojme, zato sem v raziskavi uporabila širši pojem tj. stališča, saj so v 

vprašalniku zajeta tako mnenja, prepričanja kot stališča.) imajo slovenski osnovnošolski 

učitelji do izstopajočih učencev.  
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In ali ta stališča vplivajo na njihovo odzivanje na moteče vedenje učencev. Poleg vpliva 

stališč bom raziskala, ali na spoprijemanje učiteljev z motečim vedenjem učencev vplivajo 

spol, delovni staž, zadovoljstvo pri delu, izobrazba, stopnja poučevanja in opravljena 

dokvalifikacija za delo z učenci s posebnimi potrebami. 
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9 HIPOTEZE 

 

H1: Med učitelji in učiteljicami obstajajo razlike v ravnanju ob motečem vedenju učencev. 

H2: Delovni staž v šolstvu pomembno vpliva na spoprijemanje učiteljev z motečim vedenjem 

učencev. 

H3: Zadovoljstvo učiteljev pri delu pomembno vpliva na njihovo spoprijemanje z motečim 

vedenjem učencev. 

H4: Izobrazba učiteljev pomembno vpliva na njihovo spoprijemanje z motečim vedenjem 

učencev. 

H5: Stopnja, na kateri učitelji poučujejo, pomembno vpliva na njihovo odzivanje na moteče 

vedenje učencev. 

H6: Med učitelji obstajajo razlike v spoprijemanju z motečim vedenjem učencev glede na 

opravljeno dokvalifikacijo s področja dela z otroki s posebnimi potrebami. 

H7: Obstaja močna povezanost med stališči učiteljev do izstopajočih učencev in njihovim 

odzivanjem na moteče vedenje. 

 

10 METODE DELA 

 

V raziskavi bo uporabljena kvantitativna metodologija. Hipoteze bom preverjala na podlagi 

empiričnih podatkov, zbranih v okviru raziskave »Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko 

izstopajočih, socialno in kulturno deprivilegiranih učencev in dijakov«, ki je potekala v letih 

2006–2008 pod vodstvom prof. dr. Alenke Kobolt. Sodelovala sem pri pripravi instrumenta in 

v raziskavi. 

 

10.1 Opis vzorca 

 

Podatki so bili zbrani z anketnimi vprašalniki, ki so bili poslani na vse slovenske osnovne 

šole, šole s prilagojenim programom, vse tipe srednjih šol in v dijaške domove. Vrnjenih je 

bilo 2085 izpolnjenih vprašalnikov.  

V magistrskem delu sem po kriteriju, da so na vprašalnik odgovorili/e učitelji/ce slovenskih 

osnovnih šol, izbrala delni vzorec 1595 učiteljev. Na njihovih odgovorih sem opravila 

analizo. 
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VRSTA OSNOVNE ŠOLE, V KATERI SO ANKETIRANCI ZAPOSLENI 

 

V magistrskem delu sem analizirala podatke učiteljev, ki so zaposleni na: 

1 – osnovni šoli (n=1452) 

2 – podružnični osnovni šoli (n=58) 

3 – osnovni šoli s prilagojenim programom (n=85) 

 

Spodnja slika prikazuje strukturo slovenskih osnovnošolskih učiteljev glede na vrsto osnovne 

šole, v kateri so zaposleni. 

 

Slika 2: Struktura osnovnošolskih učiteljev v % (»Zaposlen/-a sem na: «) 

91,0%

5,3% 3,6%

OŠ

OŠ s prilagojenim

podružnica OŠ

Večina anketirancev so učitelji, ki so zaposleni na »matični« osnovni šoli (91,0%). Manjši 

delež predstavljajo učitelji, zaposleni na podružnični (3,6%) oziroma na osnovni šoli s 

prilagojenim programom (5,3%).  

 

V nadaljevanju prikazujem strukturo osnovnošolskih učiteljev še glede na spol, delovni staž v 

šolstvu, zadovoljstvo pri delu, izobrazbo, pridobljeno dokvalifikacijo za delo z učenci s 

posebnimi potrebami, stopnjo poučevanja, stališča do izstopajočega vedenja učencev in 

ravnanja ob motečem vedenju učencev. 
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SPOL 

 

V vprašalniku (glej prilogo) smo s prvim vprašanjem v sklopu »Osebni podatki in podatki o 

šoli v kateri delate« pridobili podatke o spolu učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 

slovenskih šolah. Pridobljene podatke sem uporabila za preverjanje prve hipoteze 

magistrskega dela: Med učitelji in učiteljicami obstajajo razlike v ravnanju ob motečem 

vedenju učencev. 

 Strukturo osnovnošolskih učiteljev glede na spol prikazuje spodnja slika. 

  

Slika 3: Spol v % 

92,9%

7,1%

ženski

moški

 

Večino analiziranega vzorca osnovnošolskih učiteljev zastopajo ženske, torej učiteljice 

(92,9%), Moški, učitelji, so zastopani v manjši meri (7,1 %). V celotni populaciji (Statistični 

urad RS, 2008) je delež učiteljic slabih 88 %   in učiteljev dobrih 12 %, kar pomeni, da so se 

učiteljice na našo anketo raje odzvale.  
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DELOVNI STAŽ 

 

V vprašalniku (glej prilogo) smo s tretjim vprašanjem v sklopu »Osebni podatki in podatki o 

šoli v kateri delate« pridobili podatke o delovnem stažu učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v slovenskih šolah. Pridobljene podatke sem uporabila za preverjanje druge hipoteze 

magistrskega dela: Delovni staž v šolstvu pomembno vpliva na spoprijemanje učiteljev z 

motečim vedenjem učencev. 

Strukturo osnovnošolskih učiteljev glede na delovni staž prikazuje spodnja slika.  

 

Slika 4: Delovni staž v šolstvu v % (»Kako dolgo že delate na področju šolstva?«) 

6,9%

16,9%

18,4%

24,5%

33,3%
0-2 leti

2-5 let

5-10 let

10-20 let

20 let in več

 

Dobro polovico vzorca predstavljajo učitelji z daljšim delovnim stažem v šolstvu (več kot 10 

let), od tega tretjino predstavljajo učitelji z najdaljšim delovnim stažem, tj. 20 let in več 

(33,3%), slabo četrtino vzorca pa učitelji z delovnim stažem 10 do 20 let (24,5%). V približno 

enakem deležu so zastopani učitelji z delovnim stažem od 5 do 10 let (18,4%)  in tisti, ki so v 

šolstvu zaposleni od 2 do 5 let (16,9%). Vzorec v najmanjši meri zastopajo učitelji začetniki, 

torej učitelji z najkrajšim delovnim stažem, tj. do 2 leti (6,9 %). V vzorcu torej prevladujejo 

izkušeni učitelji.   
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ZADOVOLJSTVO PRI DELU 

 

V vprašalniku (glej prilogo) smo s četrtim vprašanjem v sklopu »Osebni podatki in podatki o 

šoli v kateri delate« pridobili podatke o zadovoljstvu učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 

slovenskih šolah. Pridobljene podatke sem uporabila za preverjanje tretje hipoteze 

magistrskega dela: Zadovoljstvo učiteljev pri delu pomembno vpliva na njihovo 

spoprijemanje z motečim vedenjem učencev. 

Strukturo osnovnošolskih učiteljev glede na zadovoljstvo pri delu prikazuje spodnja slika.  

 

Slika 5: Zadovoljstvo pri delu v % (»Pri delu, ki ga sedaj opravljam, sem: «) 

21,3%

59,3%

15,3%

2,7%

1,4%

zelo zadovoljen/ zadovoljna

zadovoljen/ zadovoljna

dokaj zadovoljen/ zadovoljna

nisem posebej zadovoljen/ zadovoljna

zelo nezadovoljen/ nezadovoljna

 

 

Največji delež učiteljev je pri svojem delu zadovoljen (59,3%), vzorec v manjši meri 

predstavljajo zelo zadovoljni (21,3%) in dokaj zadovoljni učitelji (15,3%). Manjši delež 

učiteljev pri svojem delu ni posebej zadovoljnih (2,7%), še manj je zelo nezadovoljnih 

(1,4%).    
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IZOBRAZBA 

 

V vprašalniku (glej prilogo) smo s petim vprašanjem v sklopu »Osebni podatki in podatki o 

šoli v kateri delate« pridobili podatke o doseženi stopnji izobrazbe učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev v slovenskih šolah. Pridobljene podatke sem uporabila za preverjanje 

četrte hipoteze magistrskega dela: Izobrazba učiteljev pomembno vpliva na njihovo 

spoprijemanje z motečim vedenjem učencev.  

Strukturo osnovnošolskih učiteljev glede na izobrazbo prikazuje spodnja slika. 

 

Slika 6: Izobrazba v % (»Katero najvišjo stopnjo izobrazbe ste do sedaj pridobili?«) 

2,0%

33,0%

62,8%

2,2%

srednješolska

višješolska

visokošolska oz. univerzitetna

specializacija, magisterij, doktorat

 

Vzorec v največji meri predstavljajo učitelji z visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo 

(62,8%) in učitelji z višješolsko izobrazbo (33,0%). Manjša sta deleža učiteljev s 

srednješolsko (2,0%) izobrazbo in tistih, ki so dosegli specializacijo, magisterij ali doktorat 

(2,2%).  
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STOPNJA POUČEVANJA 

 

V vprašalniku (glej prilogo) smo z desetim vprašanjem v sklopu »Osebni podatki in podatki o 

šoli v kateri delate« pridobili podatke o delu, ki ga učitelji in drugi strokovni delavci 

opravljajo v slovenskih šolah. Pridobljene podatke sem uporabila za preverjanje pete hipoteze 

magistrskega dela: Stopnja, na kateri učitelji poučujejo, pomembno vpliva na njihovo 

odzivanje na moteče vedenje učencev. Strukturo osnovnošolskih učiteljev glede na stopnjo 

poučevanja prikazuje spodnja slika. 

 

Slika 7: Stopnja poučevanja v % (»Na šoli sem trenutno zaposlen/-a kot: «) 

4,1%

50,2%

39,5%

6,2%

podaljšano bivanje

individualna pomoč

predmetna stopnja

razredna stopnja

V vzorcu so v največji meri zastopani učitelji, ki poučujejo na predmetni stopnji (50,2%). 

Učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji, so v vzorcu zastopani v nekoliko manjši meri 

(39,5%). Preostali delež (10,3%) učiteljev zastopajo učitelji, ki delajo v oddelkih 

podaljšanega bivanja (4,1%) ali nudijo učencem individualno pomoč (6,2%).  
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DOKVALIFIKACIJA ZA DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

V vprašalniku (glej prilogo) smo z osmim vprašanjem v sklopu »Osebni podatki in podatki o 

šoli v kateri delate« pridobili podatke o pridobljenih dokvalifikacijah oziroma strokovnih 

izpopolnjevanjih učiteljev in drugih strokovnih delavcev v slovenskih šolah. Pridobljene 

podatke sem uporabila za preverjanje šeste hipoteze magistrskega dela: Med učitelji obstajajo 

razlike v spoprijemanju z motečim vedenjem učencev glede na opravljeno dokvalifikacijo s 

področja dela z otroki s posebnimi potrebami.  

Strukturo osnovnošolskih učiteljev glede na pridobljeno dokvalifikacijo za delo z učenci s 

posebnimi potrebami prikazuje spodnja slika. 

 

Slika 8: Dokvalifikacija za delo z učenci s posebnimi potrebami v % (»Pridobil/-a sem 

naslednje dokvalifikacije/izpopolnjevanja: «) 

4,9%

95,1%

da

ne

 

Vzorec predstavljajo učitelji, ki večinoma nimajo pridobljene dokvalifikacije za delo z učenci 

s posebnimi potrebami (95,1%). Tovrstno dokvalifikacijo ima pridobljen le manjši delež 

učiteljev (4,9 %). 
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10.2 Merski instrumenti 

 

Anketni vprašalnik za učitelje in druge strokovne delavce smo v raziskovalni skupini 

oblikovali na podlagi različnih tujih in domačih raziskav, znanstvenih člankov ter v njih 

uporabljenih in uveljavljenih instrumentov ter na podlagi izkušenj, pridobljenih pri našem 

dosedanjem delu z učenci z izstopajočim vedenjem.  

 

10.3 Postopek zbiranja podatkov  

 

Vsem osnovnim, poklicnim in srednjim šolam ter dijaškim domovom v Sloveniji smo aprila 

2008 po pošti poslali po sedem izvodov vprašalnika. Vsako ustanovo smo prosili, da na 

vprašalnik odgovorita po dva učitelja z razredne in trije s predmetne stopnje, pri čemer naj 

imajo ti učitelji tudi izkušnje pri delu z usmerjenimi učenci. Izbiro učiteljev smo prepustili 

koordinatorjem po ustanovah (vodstvu ali svetovalni službi). Od 2085 prejetih izpolnjenih 

vprašalnikov sem analizirala delni vzorec 1595 osnovnošolskih učiteljev. Analizirala sem 

vpliv spola, delovnega staža v šolstvu, izobrazbe, zadovoljstva pri delu, dokvalifikacij s 

področja dela z otroki s posebnimi potrebami in stopnje poučevanja (razredna/predmetna) na 

spoprijemanje učiteljev z motečim vedenjem učencev. Raziskala sem tudi, kakšna stališča 

imajo osnovnošolski učitelji do izstopajočih učencev in kako ta vplivajo na njihove odzive na 

moteče vedenje učencev. 
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10.4 Opis spremenljivk 

 

Spol (nominalna spremenljivka) 

1 – ženski 

2 – moški 

 

Delovni staž (razmernostna spremenljivka) 

Kako dolgo že delate na področju šolstva?  _______  

Odgovori so bili za analize razvrščeni v 2 razreda, in sicer: 

1 – do 10 let 

2 – 10 let in več 

 

Zadovoljstvo pri delu  

(ordinalna spremenljivka) 

Pri delu, ki ga sedaj opravljam, sem:  

1 – zelo nezadovoljen/-na 

2 – nisem posebej zadovoljen/-na 

3 – dokaj zadovoljen/-na 

4 – zadovoljen/-na 

5 – zelo zadovoljen/-na 

Odgovori so bili za analize razvrščeni v 2 razreda, in sicer: 

1 – manjše zadovoljstvo (1, 2) 

2 – večje zadovoljstvo (3, 4, 5) 

 

Izobrazba (ordinalna spremenljivka) 

Katero najvišjo stopnjo izobrazbe ste do sedaj pridobili?  

1 – srednješolsko 

2 – višješolsko 

3 – visokošolsko oz. univerzitetno 

4 – specializacijo, magisterij, doktorat 

Odgovori so bili za namene analize razvrščeni v 3 razrede, in sicer: 

1 – srednješolska (1) 

2 – višješolska (2) 
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3 – vis., uni., spec., mag., dokt. (3, 4) 

 

Stopnja poučevanja (nominalna spremenljivka) 

Na šoli sem trenutno zaposlen/-a kot:  

1 – vzgojitelj/-ica 1 – da 2 – ne 

2 – učitelj/-ica na razredni stopnji 1 – da 2 – ne 

3 – učitelj/-ica na predmetni stopnji ali profesor/-ica v srednji šoli;  

dopišite predmetno področje _______ 

1 – da 2 – ne 

4 – učitelj/-ica v oddelku podaljšanega bivanja 1 – da 2 – ne 

5 – učitelj/-ica za individualno učno pomoč 1 – da 2 – ne 

6 – svetovalni/-a delavec/-ka;  

dopišite svojo profesijo: _______ 

1 – da 2 – ne 

 

V magistrskem delu sem kot spremenljivko »Stopnja poučevanja: razredna« uporabila 

kategorijo 2 in kot spremenljivko »Stopnja poučevanja: predmetna« kategorijo 3. 

 

Dokvalifikacija (nominalna spremenljivka) 

Pridobil/-a sem naslednje dokvalifikacije/izpopolnjevanja:  

1 – program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe 1 – da 2 – ne 

2 – program za specialnopedagoško izpopolnjevanje 1 – da 2 – ne 

3 – program za vzgojitelje in učitelje za delo z učenci s posebnimi 

potrebami 

1 – da 2 – ne 

4 – nimam nobene dokvalifikacije 1 – da 2 – ne 

5 – drugo (vpišite): _____ 

V magistrskem delu sem kot spremenljivko »Dokvalifikacija za delo z učenci s posebnimi 

potrebami« uporabila dokvalifikacijo v kategoriji 3. 

 

Spodnje spremenljivke/trditve, ki opisujejo spoprijemanje učiteljev z motečim vedenjem in 

njihova stališča do izstopajočih učencev, v analizah uporabljam kot odvisne in kot neodvisne 

spremenljivke. 
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Spoprijemanje z motečim vedenjem (ordinalna spremenljivka) 

Vaša ravnanja ob motečem vedenju učencev so: 

Učitelji so odgovarjali z lestvico odgovorov od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni Nikoli/izjemoma, 2 

pomeni Včasih, 3 pomeni Pogosto in 4 pomeni Zelo pogosto, vselej. 

Ko opazim moteče vedenje... 

1 – učenca/-ko takoj opozorim 

2 – se z učencem/-ko o tem pogovorim po uri/pouku 

3 – imam tega učenca/-ko v bodoče pod večjo kontrolo 

4 – ignoriram manjše prestopke 

5 – se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z učenci 

6 – pokličem starše na pogovor 

7 – me zanima, kaj je razlog tega vedenja 

8 – postanem bolj pozoren/-na na tega učenca/-ko 

9 – poiščem pomoč pri svetovalni službi 

10 – razmislim, kaj učenec/-ka z vedenjem „sporoča“ 

11 – skupaj z učencem/-ko oblikujeva dogovor o vedenju 

12 – napotim učenca/-ko iz razreda 

13 – poiščem nove pedagoške prijeme 

 

Stališča do izstopajočega vedenja (ordinalna spremenljivka) 

V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami?  

Učitelji so odgovarjali z lestvico odgovorov od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni Sploh se ne 

strinjam, 2 pomeni Ne strinjam se, 3 pomeni Delno se strinjam, delno ne, 4 pomeni Strinjam 

se in 5 pomeni Popolnoma se strinjam. 

Učenci/-ke z izstopajočim vedenjem... 

1 – so takšni zaradi popustljivosti sodobne vzgoje 

2 – so v sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni 

3 – nas s svojim vedenjem opozarjajo, da je nekaj narobe 

4 – so »dežurni« krivci za vse, kar ni prav v razredu 

5 – bi se morali šolati v posebnih ustanovah 

6 – so za učitelje zelo naporni 

7 – se bi bolje vedli, če bi se na šoli z njimi več ukvarjali 

8 – bi potrebovali več pozornosti in timskega ukvarjanja 

9 – me spravijo iz tira 
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10 – so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev 

11 – sodijo pod pristojnosti svetovalne službe 

12 – so v stiski, ki pa je učitelji ne razumejo 

13 – se ne znajo uveljaviti na socialno sprejemljiv način 

14 – so za učitelje prav poseben izziv 
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10.5 Rezultati z interpretacijo  

 

Statistično analizo sem izvedla s programom SPSS 16.0. Prvih šest hipotez sem preverjala s 

pomočjo Levenovega testa enakosti varianc in z analizo t-test. Pri analizi vsake hipoteze sem 

grafično predstavila aritmetične sredine ocen proučevanih skupin učiteljev in opisala 

statistično pomembnost razlike proučevanih skupin učiteljev, preverjeno s t-testom. Na osnovi 

teh analiz sem preverila postavljene hipoteze. Potrditev oz. zavrnitev vsake hipoteze sem na 

kratko utemeljila.   

Zadnjo hipotezo, tj. povezanost med stališči učiteljev do izstopajočih učencev in njihovim 

ravnanjem ob motečem vedenju učencev, sem analizirala z metodo glavnih komponent in 

linearno regresijsko analizo.  

 

10.5.1 Ravnanja ob motečem vedenju učencev glede na spol učiteljev 

 

1. Hipoteza: Med učitelji in učiteljicami obstajajo razlike v ravnanju ob motečem vedenju 

učencev.  

Tabela 3: Mere opisne statistike – Ravnanja/ ukrepi ob motečem vedenju učencev glede na 

spol učiteljev 

 

Ravnanja ob motečem vedenju 

učencev 
Spol N M SD SE 

učenca takoj opozorim 
ženski 1441 3,34 0,70 0,02 

moški 111 3,38 0,67 0,06 

se z učencem pogovorim o tem po pouku 
ženski 1441 3,07 0,74 0,02 

moški 111 2,86 0,74 0,07 

imam tega učenca v bodoče pod večjo 

kontrolo 

ženski 1440 2,93 0,73 0,02 

moški 111 2,79 0,66 0,06 

ignoriram manjše prestopke 
ženski 1439 2,08 0,76 0,02 

moški 110 2,11 0,72 0,07 

se o pomenu primernega vedenja pogovarjam 

z učenci 

ženski 1439 3,43 0,62 0,02 

moški 111 3,12 0,68 0,06 

pokličem starše na pogovor 
ženski 1439 2,58 0,81 0,02 

moški 109 2,28 0,76 0,07 

me zanima, kaj je razlog tega vedenja ženski 1443 3,34 0,67 0,02 
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Ravnanja ob motečem vedenju 

učencev 
Spol N M SD SE 

moški 111 3,08 0,62 0,06 

postanem bolj pozoren na tega učenca 
ženski 1442 3,32 0,62 0,02 

moški 111 3,07 0,60 0,06 

poiščem pomoč pri svetovalni službi 
ženski 1432 2,71 0,85 0,02 

moški 110 2,41 0,82 0,08 

razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča 
ženski 1442 3,24 0,66 0,02 

moški 111 2,90 0,76 0,07 

skupaj z učencem oblikujeva dogovor o 

vedenju 

ženski 1440 3,13 0,73 0,02 

moški 111 2,86 0,70 0,07 

napotim učenca iz razreda 
ženski 1456 1,30 0,95 0,03 

moški 111 1,26 0,53 0,05 

poiščem nove pedagoške prijeme 
ženski 1456 2,89 0,96 0,03 

moški 111 2,62 0,88 0,08 

Legenda: M – Aritmetična sredina, SD – Standardni odklon, SE – Standardna napaka 

aritmetične sredine 

 

Slika 9: Povprečne vrednosti odzivov učiteljev na moteče vedenje učencev glede na spol  
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Možni odgovori: 1 – izjemoma/ nikoli; 2 – redko; 3 - pogosto; 4 - zelo pogosto/ vselej 
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Ugotavljam, da tako učitelji kot učiteljice večino (devet od trinajst) navedenih ukrepov ob 

motečem vedenju učencev v povprečju pogosto uporabijo. Učitelji v povprečju najpogosteje 

učenca takoj opozorijo (M=3,38), sledijo pogovor z učenci o primernem vedenju (M=3,12), 

zanimanje za razlog motečega vedenja (M=3,08) in večja pozornost na tega učenca (3,07). 

Učiteljice se v povprečju najpogosteje z učenci pogovarjajo o pomenu primernega vedenja 

(M=3,43), sledijo takojšnje opozorilo učencu (M=3,34), zanimanje za razlog motečega 

vedenja (M=3,34), večja pozornost na učenca (M=3,32), razmislek o tem, kaj učenec z 

vedenjem sporoča (M=3,24), in oblikovanje skupnega dogovora z učencem (M=3,13). Večine 

ukrepov se učiteljice v povprečju poslužujejo pogosteje kot učitelji. Učitelji v povprečju 

pogosteje kot učiteljice učenca, ki se moteče vede, takoj opozorijo in ignorirajo manjše 

prestopke. 

Večje razlike med učiteljicami in učitelji se kažejo v primeru dveh ravnanj. Učiteljice v 

povprečju pogosto poiščejo pomoč pri svetovalni službi (M=2,71) in pokličejo starše na 

pogovor (M=2,58), medtem ko učitelji le včasih iščejo pomoč pri svetovalni službi (M=2,41) 

oziroma pokličejo starše na pogovor (M=2,28). Tako učiteljice kot učitelji v povprečju včasih 

ignorirajo manjše prestopke in nikoli oz. izjemoma napotijo učenca iz razreda.   

 

Tabela 4:  Analiza enakosti varianc in t-test - Ravnanja ob motečem vedenju učencev glede 

na spol učiteljev 

 

Ravnanja ob 

motečem 

vedenju učenca 

(V20) 

Levenov test o 

homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Sig. F-

testa o 

homog. 

varianc 

t df 

Sig. razlik 

med 

aritm. sr. 

Razlika 

aritm. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95 % 

interval 

zaupanja 

razlik 

sp. zg. 

učenca takoj 

opozorim 
0,40 0,53a -0,57 1550,00 0,57 -0,04 0,07 -0,17 0,09 

se z učencem 

pogovorim o tem po 

pouku 

0,44 0,51a 2,81 1550,00 0,01 0,20 0,07 0,06 0,35 

imam tega učenca v 

bodoče pod večjo 
0,01 0,94a 1,88 1549,00 0,06 0,13 0,07 0,01 0,26 
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kontrolo 

ignoriram manjše 

prestopke 
0,69 0,41a -0,34 1547,00 0,73 -0,03 0,07 -0,17 0,11 

se o pomenu 

primernega vedenja 

pogovarjam z učenci 

4,85 0,03b 4,60 124,53 0,00 0,31 0,07 0,18 0,44 

pokličem starše na 

pogovor 
3,99 0,05b 3,91 127,48 0,00 0,30 0,08 0,15 0,45 

me zanima, kaj je 

razlog tega vedenja 
21,08 0,00b 4,17 130,89 0,00 0,26 0,06 0,13 0,38 

postanem bolj 

pozoren na tega 

učenca 

27,94 0,00b 4,26 128,56 0,00 0,25 0,06 0,13 0,37 

poiščem pomoč pri 

svetovalni službi 
0,90 0,34a 3,61 1540,00 0,00 0,30 0,08 0,14 0,46 

razmislim, kaj 

učenec z vedenjem 

sporoča 

0,91 0,34a 5,23 1551,00 0,00 0,34 0,07 0,20 0,49 

skupaj z učencem 

oblikujeva dogovor 

o vedenju 

0,27 0,60a 3,88 1549,00 0,00 0,28 0,07 0,14 0,41 

napotim učenca iz 

razreda 
0,89 0,35a 0,40 1565,00 0,69 0,04 0,06 -0,07 0,15 

poiščem nove 

pedagoške prijeme 
0,50 0,48a 2,91 1565,00 0,00 0,27 0,09 0,10 0,44 

Legenda: a Predpostavljamo, da sta varianci med seboj enaki. 
    b Predpostavljamo, da varianci med seboj nista enaki. 
    Sig. Statistična pomembnost 

 

Analiza aritmetičnih sredin (t-test) kaže, da pri štirih odzivih med učitelji in učiteljicami ni 

statistično pomembnih razlik. In sicer: učenca takoj opozorim, imam tega učenca v bodoče 

pod večjo kontrolo, ignoriram manjše prestopke in napotim učenca iz razreda. Pri devetih 

odzivih na moteče vedenje učencev pa se učitelji glede na spol močno razlikujejo.  

 

V grafičnem prikazu predstavljam odzive, v katerih se učitelji glede na spol statistično 

pomembno razlikujejo. Prikazana je tudi stopnja tveganja. 
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Slika 10: Statistično značilne razlike v ravnanju učiteljev ob motečem vedenju učencev glede 

na spol učiteljev  
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Legenda:   črna   -  stopnja tveganja ≤ 0, 01;  

 

S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,01, lahko trdim, da učiteljice statistično značilno 

pogosteje kot učitelji:  

- razmislijo, kaj učenec z izstopajočim vedenjem sporoča (razlika aritmetičnih sredin, v 

nadaljevanju MD=0,34),   

- se o pomenu primernega vedenja pogovarjajo z učenci (MD=0,31), 

- poiščejo pomoč pri svetovalni službi (MD=0,30),  

- pokličejo starše na pogovor (MD=0,30), 

- skupaj z učencem oblikujejo dogovor o vedenju (MD=0,28)  

- poiščejo nove pedagoške prijeme (MD=0,27).   

- jih zanima, kaj je razlog izstopajočega vedenja (MD=0,26),  

- postanejo bolj pozorne na tega učenca (MD=0,25). 

- se z učencem pogovorijo o motečem vedenju po pouku (MD=0,20). 

Statistično značilna razlika med aritmetičnima sredinama učiteljev in učiteljic je največja pri 

razmisleku o tem, kaj učenec z motečim vedenjem sporoča, najmanjša pa pri pogovoru z 

učencem o motečem vedenju po pouku. 
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Rezultati torej kažejo, da hipotezo »med učitelji in u čiteljicami obstajajo razlike v 

ravnanju ob motečem vedenju učencev« lahko potrdimo v devetih od trinajstih odzivov 

na moteče vedenje.  

Tudi več drugih raziskav navaja razlike v ravnanjih učiteljic in učiteljev. Grossman (2004) na 

primer ugotavlja, da so učiteljice učencem bolj »na voljo«, uporabljajo več očesnega stika, 

vzdržujejo manj distance do učencev. So bolj občutljive za potrebe in čustva učencev, bolj 

sprejemajoče, manj kritične in ostre. Menim, da se to kaže tudi v naši raziskavi, saj se ob 

pojavu izstopajočega vedenja učiteljice za problem bolj zavzamejo kot učitelji: razmišljajo o 

ozadju vedenja, pogovorijo se z učenci o pomenu primernega vedenja, skupaj z učencem 

poiščejo dogovor, k sodelovanju pogosteje povabijo tudi svetovalno službo in starše otroka. 

Trdimo lahko, da v primerjavi z učitelji učiteljice dajejo večji poudarek interakciji in 

skupnemu reševanju težav. Na podlagi rezultatov pa ne moremo trditi, da bi bili učitelji bolj 

kaznovalno usmerjeni kot učiteljice, kot kažejo nekatere raziskave (Martin, Baldwin, 1992, 

1994; Burden, 1995; Martin, Yin, 1995), saj pri trditvi »napotim učenca iz razreda« ni 

statistično pomembnih razlik med njimi.  
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10.5.2 Ravnanja ob motečem vedenju učencev glede na delovni staž učiteljev v šolstvu 

 

2. Hipoteza: Delovni staž v šolstvu pomembno vpliva na spoprijemanje učiteljev z motečim 

vedenjem učencev. 

 

Tabela 5: Mere opisne statistike – Ravnanja ob motečem vedenju učencev glede na delovni 

staž učiteljev 

Ravnanja ob motečem vedenju 

učencev 

Delovni 

staž 
N M SD SE 

učenca takoj opozorim 
do 10 let 657 3,37 0,69 0,03 

10 let in več 899 3,32 0,70 0,02 

se z učencem pogovorim o tem po pouku 
do 10 let 658 2,97 0,75 0,03 

10 let in več 898 3,11 0,73 0,02 

imam tega učenca v bodoče pod večjo 

kontrolo 

do 10 let 657 2,92 0,72 0,03 

10 let in več 898 2,92 0,73 0,02 

ignoriram manjše prestopke 
do 10 let 659 2,07 0,76 0,03 

10 let in več 894 2,10 0,76 0,03 

se o pomenu primernega vedenja 

pogovarjam z učenci 

do 10 let 657 3,31 0,67 0,03 

10 let in več 897 3,47 0,60 0,02 

pokličem starše na pogovor 
do 10 let 655 2,37 0,81 0,03 

10 let in več 897 2,70 0,79 0,03 

me zanima, kaj je razlog tega vedenja 
do 10 let 659 3,25 0,70 0,03 

10 let in več 899 3,37 0,65 0,02 

postanem bolj pozoren na tega učenca 
do 10 let 658 3,26 0,63 0,02 

10 let in več 899 3,34 0,61 0,02 

poiščem pomoč pri svetovalni službi 
do 10 let 652 2,50 0,84 0,03 

10 let in več 894 2,83 0,84 0,03 

razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča 
do 10 let 658 3,11 0,71 0,03 

10 let in več 899 3,30 0,63 0,02 

skupaj z učencem oblikujeva dogovor o 

vedenju 

do 10 let 656 2,96 0,77 0,03 

10 let in več 899 3,23 0,69 0,02 

napotim učenca iz razreda 
do 10 let 663 1,32 0,88 0,03 

10 let in več 908 1,29 1,00 0,03 

poiščem nove pedagoške prijeme 
do 10 let 663 2,80 0,89 0,03 

10 let in več 908 2,93 0,99 0,03 

Legenda: M – Aritmetična sredina, SD – Standardni odklon, SE – Standardna napaka 

aritmetične sredine 
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Slika 11: Odzivi učiteljev na moteče vedenje učencev glede na delovni staž v šolstvu 
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Možni odgovori: 1 - izjemoma/ nikoli; 2 - redko; 3 - pogosto; 4 - zelo pogosto/ vselej 

 

Tako učitelji z daljšim kot s krajšim delovnim stažem večino (devet od trinajstih) navedenih 

ukrepov ob motečem vedenju učencev v povprečju uporabijo pogosto. Učitelji s krajšim 

delovnim stažem (do 10 let) v povprečju najpogosteje učenca takoj opozorijo (M=3,37), se o 

pomenu primernega vedenja pogovarjajo z učenci (M=3,31), postanejo bolj pozorni na 

učenca, ki se moteče vede (M=3,26), zanima jih razlog izstopajočega vedenja (M=3,25), 

razmislijo, kaj učenec z vedenjem sporoča (M=3,11). Izmed vseh ukrepov se učitelji  s 

krajšim delovnim stažem (do 10 let) najredkeje odločijo za napotitev učenca iz razreda 

(M=1,32). 

Učitelji z daljšim delovnim stažem (10 let in več) pa se v povprečju najpogosteje pogovarjajo 

z učenci o pomenu primernega vedenja (M=3,47), zanima jih razlog izstopajočega vedenja 

(M=3,37), postanejo bolj pozorni na učenca, ki se moteče vede (M=3,34), in razmislijo, kaj 

učenec s svojim vedenjem sporoča (M=3,30). Tako kot njihovi kolegi s krajšim delovnim 

stažem v povprečju najredkeje učenca pošljejo iz razreda.  

Večje razlike med učitelji glede na dolžino delovnega staža se kažejo v primeru dveh ravnanj, 

in sicer učitelji z daljšim delovnim stažem v povprečju pogosto poiščejo pomoč pri svetovalni 

službi (M=2,83) in pokličejo starše na pogovor (M=2,70), medtem ko učitelji s krajšim 

delovnim stažem le včasih iščejo pomoč pri svetovalni službi (M=2,50) oziroma pokličejo 
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starše na pogovor (M=2,37). Učitelji ne glede na dolžino delovnega staža v povprečju včasih 

ignorirajo manjše prestopke in nikoli oz. izjemoma napotijo učenca iz razreda. 

 

Tabela 6: Analiza enakosti varianc in t-test - Ravnanja ob motečem vedenju učencev glede na 

delovni staž učiteljev 

Ravnanja 

ob motečem 

vedenju 

učenca 

(V20) 

Levenov test o 

homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Sig. F-

testa o 

homog. 

varianc 

t df 

Sig. razlik 

med 

aritm. sr. 

Razlika 

aritm. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95% interval 

zaupanja 

razlik 

sp. zg. 

učenca takoj 

opozorim 
0,29 0,59a 1,13 1554,00 0,26 0,04 0,04 -0,03 0,11 

se z učencem 

pogovorim o 

tem po pouku 

0,54 0,46a -3,63 1554,00 0,00 -0,14 0,04 -0,21 -0,06 

imam tega 

učenca v 

bodoče pod 

večjo kontrolo 

0,09 0,77a -0,02 1553,00 0,98 0,00 0,04 -0,07 0,07 

ignoriram 

manjše 

prestopke 

0,10 0,75a -0,70 1551,00 0,49 -0,03 0,04 -0,10 0,05 

se o pomenu 

primernega 

vedenja 

pogovarjam z 

učenci 

2,49 0,11a -4,99 1552,00 0,00 -0,16 0,03 -0,23 -0,10 

pokličem starše 

na pogovor 
0,96 0,33a -8,03 1550,00 0,00 -0,33 0,04 -0,41 -0,25 

me zanima, kaj 

je razlog tega 

vedenja 

1,16 0,28a -3,69 1556,00 0,00 -0,13 0,03 -0,20 -0,06 

postanem bolj 

pozoren na 

tega učenca 

1,26 0,26a -2,76 1555,00 0,01 -0,09 0,03 -0,15 -0,02 

poiščem pomoč 1,75 0,19a -7,52 1544,00 0,00 -0,32 0,04 -0,41 -0,24 
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pri svetovalni 

službi 

razmislim, kaj 

učenec z 

vedenjem 

sporoča 

0,06 0,81a -5,57 1555,00 0,00 -0,19 0,03 -0,26 -0,12 

skupaj z 

učencem 

oblikujeva 

dogovor o 

vedenju 

1,39 0,24a -7,24 1553,00 0,00 -0,27 0,04 -0,34 -0,19 

napotim učenca 

iz razreda 
0,11 0,74a 0,69 1569,00 0,49 0,03 0,05 -0,06 0,13 

poiščem nove 

pedagoške 

prijeme 

0,33 0,56a -2,74 1569,00 0,01 -0,13 0,05 -0,23 -0,04 

Legenda: a Predpostavljamo, da sta varianci med seboj enaki. 
     b Predpostavljamo, da varianci med seboj nista enaki. 
     Sig. Statistična pomembnost 
 

Analiza aritmetičnih sredin (t-test) kaže, da pri štirih odzivih med učitelji z daljšim in učitelji 

s krajšim delovnim stažem v šolstvu ni statistično pomembnih razlik. In sicer: učenca takoj 

opozorim, imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo, ignoriram manjše prestopke in 

napotim učenca iz razreda.  

Pri devetih odzivih na moteče vedenje učencev pa se učitelji glede na delovni staž v šolstvu 

močno razlikujejo.  
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V grafičnem prikazu predstavljam odzive, v katerih se učitelji glede na delovni staž v šolstvu 

statistično pomembno razlikujejo. Prikazana je tudi stopnja tveganja. 

 

Slika 12: statistično značilne razlike v ravnanjih učiteljev ob motečem vedenju učencev glede 

na delovni staž v šolstvu 
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-0,27

-0,32

-0,33

-0,13

-0,09

-0,16

-0,35 -0,3 -0,25 -0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0

postanem bolj pozoren na tega učenca

poiščem nove pedagoške prijeme

me zanima, kaj je razlog tega vedenja

se z učencem pogovorim o tem po pouku

se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z učenci

razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča

skupaj z učencem oblikujeva dogovor o vedenju

poiščem pomoč pri svetovalni službi

pokličem starše na pogovor

razlika aritmetičnih sredin

 

Legenda:   črna -  stopnja tveganja ≤ od 0, 01 

*Opomba: negativen rezultat pomeni, da je aritmetična sredina prve primerjane skupine (staž 

do 10 let)  manjša od aritmetične sredine druge primerjane skupine (staž nad 10 let) 

 

S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,01, lahko trdim, da učitelji z daljšim delovnim stažem 

(10 let in več) statistično značilno pogosteje kot učitelji s krajšim delovnim stažem (do 10 

let): 

- pokličejo starše na pogovor (MD=-0,33),  

- poiščejo pomoč pri svetovalni službi (MD=-0,32), 

- skupaj z učencem oblikujejo dogovor o vedenju (MD=-0,27),  

- razmislijo, kaj učenec s svojim vedenjem sporoča (MD=-0,19),  

- se z učenci pogovarjajo o pomenu primernega vedenja (MD=-0,16), 

- se z učencem, ki se moteče vede, o tem pogovorijo po pouku (MD=-0,14), 

- jih zanima, kaj je razlog izstopajočega vedenja (MD=-0,13), 

- poiščejo nove pedagoške prijeme (MD=-0,13),  

- postanejo bolj pozorni na učenca, ki se moteče vede (MD=-0,09). 
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Statistično značilne razlike med aritmetičnima sredinama učiteljev s krajšim in daljšim 

delovnim stažem so največje v primeru klicanja staršev na pogovor in iskanja pomoči pri 

svetovalni službi ter najmanjše v primeru večje pozornosti na tega učenca.  

 

Na osnovi analize ravnanj učiteljev ob motečem vedenju učencev glede na dolžino delovnega 

staža lahko v devetih odzivih na moteče vedenje od trinajstih odzivov potrdim hipotezo, 

da »med učitelji z daljšim (nad 10 let) in učitelji s krajšim (do 10 let) delovnim stažem v 

šolstvu obstajajo razlike v ravnanju ob motečem vedenju učencev«.  

Največje razlike med učitelji z daljšim delovnim stažem in učitelji s krajšim delovnim stažem 

se kažejo pri njihovem sodelovanju s svetovalno službo in starši otroka, ki se izstopajoče 

vede. Razlog za to vidim predvsem v večji gotovosti učiteljev, ki imajo več delovnih izkušenj. 

Tudi pri svojem delu opažam, da so vzgojiteljice z več delovnimi izkušnjami bolj gotove v 

komunikaciji z drugimi strokovnjaki in predvsem s starši. Pri učiteljih novincih je po mojem 

mnenju prisoten strah, da bi si starši in svetovalni delavci o njih mislili, da so nekompetentni, 

če bi se nanje obrnili po pomoč. Pomembno se mi zdi, da bi vsi učitelji ozavestili dejstvo, da 

je za reševanje disciplinskih težav zelo pomembno sodelovati z drugimi. Učitelji z več 

delovnimi izkušnjami se glede na dobljene rezultate z disciplinsko problematiko soočajo širše 

kot učitelji novinci. V reševanje pogosteje vključujejo učenca, razred, starše in svetovalno 

službo. Predpostavljam, da so v letih svojega dela z učenci ugotovili, da je sodelovanje vseh 

učinkovit način za preprečevanje in odpravljanje težav z disciplino v razredu.  
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10.5.3 Ravnanja ob motečem vedenju učencev glede na zadovoljstvo učiteljev pri delu 

 
3. Hipoteza: Zadovoljstvo učiteljev pri delu pomembno vpliva na njihovo spoprijemanje z 

motečim vedenjem. 

 

Tabela 7:  Mere opisne statistike – Ravnanja ob motečem vedenju učencev glede na 

zadovoljstvo učiteljev pri delu 

Legenda: M – Aritmetična sredina, SD – Standardni odklon, SE – Standardna napaka  

aritmetične sredine 

Ravnanja ob motečem vedenju 

učencev 

Zadovoljstvo 

pri delu 
N M SD SE 

učenca takoj opozorim 
Manjše zadov. 296 3,33 0,71 0,04 

Večje zadov. 1235 3,34 0,70 0,02 

se z učencem pogovorim o tem po pouku 
Manjše zadov. 296 2,93 0,71 0,04 

Večje zadov. 1235 3,09 0,74 0,02 

imam tega učenca v bodoče pod večjo 

kontrolo 

Manjše zadov. 296 2,87 0,75 0,04 

Večje zadov. 1234 2,93 0,72 0,02 

ignoriram manjše prestopke 
Manjše zadov. 296 2,14 0,74 0,04 

Večje zadov. 1232 2,07 0,76 0,02 

se o pomenu primernega vedenja 

pogovarjam z učenci 

Manjše zadov. 296 3,36 0,63 0,04 

Večje zadov. 1233 3,41 0,63 0,02 

pokličem starše na pogovor 
Manjše zadov. 295 2,62 0,82 0,05 

Večje zadov. 1232 2,55 0,81 0,02 

me zanima, kaj je razlog tega vedenja 
Manjše zadov. 296 3,23 0,68 0,04 

Večje zadov. 1237 3,34 0,67 0,02 

postanem bolj pozoren na tega učenca 
Manjše zadov. 294 3,26 0,61 0,04 

Večje zadov. 1238 3,32 0,62 0,02 

poiščem pomoč pri svetovalni službi 
Manjše zadov. 293 2,73 0,84 0,05 

Večje zadov. 1228 2,68 0,86 0,02 

razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča 
Manjše zadov. 294 3,10 0,66 0,04 

Večje zadov. 1238 3,25 0,67 0,02 

skupaj z učencem oblikujeva dogovor o 

vedenju 

Manjše zadov. 295 2,98 0,76 0,04 

Večje zadov. 1235 3,14 0,72 0,02 

napotim učenca iz razreda 
Manjše zadov. 299 1,47 1,22 0,07 

Večje zadov. 1247 1,26 0,87 0,02 

poiščem nove pedagoške prijeme 
Manjše zadov. 299 2,86 1,16 0,07 

Večje zadov. 1247 2,88 0,90 0,03 



 

111 
 

 

Slika 13: Odzivi učiteljev na moteče vedenje učencev glede na zadovoljstvo pri delu 
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skupaj z učencem oblikujeva dogovor o vedenju

razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča

poiščem pomoč pri svetovalni službi

postanem bolj pozoren na tega učenca

me zanima, kaj je razlog tega vedenja

pokličem starše na pogovor

se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z učenci

ignoriram manjše prestopke

imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo

se z učencem pogovorim o tem po pouku

učenca takoj opozorim

aritmetična sredina

manjše zadovoljstvo

večje zadovoljstvo

 

Tako pri delu bolj zadovoljni kot pri delu manj zadovoljni učitelji večino navedenih ukrepov 

(takšnih ravnanj je enajst) ob motečem vedenju učencev uporabijo v povprečju pogosto. Tako 

pri delu bolj zadovoljni (M=3,41) kot pri delu manj zadovoljni (M=3,36) učitelji se v 

povprečju najpogosteje o pomenu primernega vedenja pogovarjajo z učenci.  

Pri pregledu aritmetičnih sredin se ne kažejo večje razlike med učitelji, ki so pri delu bolj oz. 

manj zadovoljni. Zanimivo je, da se največja razlika kaže pri napotitvi učenca, ki se moteče 

vede, iz razreda. Učitelji, ki so pri svojem delu manj zadovoljni, se za ta ukrep odločijo 

pogosteje (M=1,47) kot učitelji, ki so pri svojem delu zadovoljni (M=1,26). Učitelji ne glede 

na zadovoljstvo pri delu včasih ignorirajo manjše prestopke in nikoli oz. izjemoma napotijo 

učenca iz razreda. 
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Tabela 8: Analiza enakosti varianc in t-test - Ravnanja ob motečem vedenju učencev glede na 

zadovoljstvo učiteljev pri delu 

Ravnanja 

ob motečem 

vedenju 

učenca 

(V20) 

Levenov test o 

homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Sig. F-

testa o 

homog. 

varianc 

t df 

Sig. razlik 

med 

aritm. sr. 

Razlika 

aritm. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95% interval 

zaupanja 

razlik 

sp. zg. 

učenca takoj 

opozorim 
0,00 1,00a -0,38 1529,00 0,70 -0,02 0,05 -0,11 0,07 

se z učencem 

pogovorim o 

tem po pouku 

0,31 0,58a -3,41 1529,00 0,00 -0,16 0,05 -0,25 -0,07 

imam tega 

učenca v 

bodoče pod 

večjo kontrolo 

2,03 0,15a -1,29 1528,00 0,20 -0,06 0,05 -0,16 0,03 

ignoriram 

manjše 

prestopke 

0,03 0,86a 1,51 1526,00 0,13 0,07 0,05 -0,02 0,17 

se o pomenu 

primernega 

vedenja 

pogovarjam z 

učenci 

0,32 0,57a -1,38 1527,00 0,17 -0,06 0,04 -0,14 0,02 

pokličem starše 

na pogovor 
0,05 0,82a 1,28 1525,00 0,20 0,07 0,05 -0,04 0,17 

me zanima, kaj 

je razlog tega 

vedenja 

3,79 0,05b -2,47 444,34 0,01 -0,11 0,04 -0,19 -0,02 

postanem bolj 

pozoren na 

tega učenca 

2,67 0,10a -1,62 1530,00 0,11 -0,06 0,04 -0,14 0,01 

poiščem pomoč 

pri svetovalni 

službi 

0,33 0,57a 0,80 1519,00 0,42 0,04 0,06 -0,06 0,15 
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razmislim, kaj 

učenec z 

vedenjem 

sporoča 

12,29 0,00b -3,62 447,13 0,00 -0,16 0,04 -0,24 -0,07 

skupaj z 

učencem 

oblikujeva 

dogovor o 

vedenju 

1,19 0,28a -3,55 1528,00 0,00 -0,17 0,05 -0,26 -0,07 

napotim učenca 

iz razreda 
22,16 0,00b 2,95 374,96 0,00 0,22 0,07 0,07 0,37 

poiščem nove 

pedagoške 

prijeme 

3,52 0,06b -0,35 388,17 0,73 -0,03 0,07 -0,17 0,12 

Legenda: a Predpostavljamo, da sta varianci med seboj enaki. 
     b Predpostavljamo, da varianci med seboj nista enaki. 
     Sig. Statistična pomembnost 

 
Analiza aritmetičnih sredin (t-test) kaže, da pri osmih izmed trinajstih odzivov, med učitelji, 

ki so pri svojem delu zadovoljni in tistimi, ki niso, ni statistično pomembnih razlik. In sicer: 

učenca takoj opozorim, imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo, ignoriram manjše 

prestopke, se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z učenci, pokličem starše na 

pogovor, postanem bolj pozoren na učenca, poiščem pomoč pri svetovalni službi, poiščem 

nove pedagoške prijeme.  

Pri petih odzivih na moteče vedenje učencev pa se učitelji glede na zadovoljstvo pri delu 

močno razlikujejo. V grafičnem prikazu predstavljam odzive, v katerih se učitelji glede na 

zadovoljstvo pri delu statistično pomembno razlikujejo. Prikazana je tudi stopnja tveganja. 
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Slika 14: Statistično značilne razlike v ravnanjih učiteljev ob motečem vedenju učencev glede 

na zadovoljstvo pri delu 
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me zanima, kaj je razlog tega vedenja

razmislim, kaj učenec z vedenjem
sporoča

se z učencem pogovorim o tem po
pouku

skupaj z učencem oblikujeva dogovor o
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napotim učenca iz razreda

razlika aritmetičnih sredin

 

Legenda: črna -  stopnja tveganja ≤  0, 01 

*Opomba: negativen rezultat pomeni, da je aritmetična sredina prve primerjane skupine 

(manjše zadovoljstvo)  manjša od aritmetične sredine druge primerjane skupine (večje 

zadovoljstvo) 

 

Analiza aritmetičnih sredin (t-test) je pokazala, da med učitelji, ki so pri svojem delu bolj 

zadovoljni, in tistimi, ki so manj zadovoljni, obstajajo statistično pomembne in značilne 

razlike v odzivanju na moteče vedenje učencev pri petih ravnanjih.  

S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,01, lahko trdim, da pri delu manj zadovoljni učitelji 

statistično značilno pogosteje napotijo učenca iz razreda kot pri delu bolj zadovoljni učitelji 

(MD=0,22).  

Učitelji, ki so pri delu bolj zadovoljni, pa statistično značilno pogosteje kot učitelji, ki so pri 

delu manj zadovoljni:  

- skupaj z učencem oblikujejo dogovor o vedenju (MD=-0,17), 

- se z učencem o motečem vedenju pogovorijo po pouku (MD=-0,16),  

- razmislijo, kaj učenec z vedenjem sporoča (MD=-0,16). 

- jih zanima, kaj je razlog izstopajočega vedenja (MD=-0,11).  
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Na osnovi analize ravnanj učiteljev ob motečem vedenju učencev, glede na njihovo 

zadovoljstvo pri delu, v petih odzivih od trinajstih lahko potrdim tretjo hipotezo, da »med 

učitelji, ki so pri delu bolj zadovoljni in u čitelji, ki so manj zadovoljni obstajajo razlike 

pri spoprijemanju z motečim vedenjem učencev«. 

Statistično značilne razlike med aritmetičnima sredinama bolj in manj zadovoljnih učiteljev 

so največje v primeru ukrepa »napotitev« učenca iz razreda. Učitelji, ki so pri delu manj 

zadovoljni, se za ta ukrep odločijo pogosteje kot bolj zadovoljni učitelji. Zadovoljstvo z 

delom je po mojem mnenju močno povezano tudi z občutkom lastne učinkovitosti. Učitelj, ki 

ima občutek, da je pri svojem delu učinkovit in da se zna učinkovito spoprijemati z 

neprimernim vedenjem učencev, je z delom bolj zadovoljen od učitelja, ki tega občutka nima. 

Raziskave (npr. Woolfolk Hoy in Weinstein, 1990, v Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006) so 

pokazale, da se učitelji z nizkim zaupanjem v lastno učinkovitost nagibajo k  večjemu 

nadzoru nad vedenjem učencev, glede motiviranja učencev so pesimistični, pri vodenju 

razreda se zanašajo na stroge postopke, zunanje nagrade in kazni ter pogosto kritizirajo 

učence. Podobno navaja Almog (2005), da učitelji z nizkim zaupanjem v lastno učinkovitost 

dajejo prednost restriktivnim (omejitvenim) strategijam in učenca, ki se moteče vede, 

pogosteje napotijo v obravnavo izven razreda.  

Woolfolk Hoy in Weinstein (1990, v Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006) navajata, da je prav 

neučinkovito spoprijemanje z motečim vedenjem v razredu vir učiteljevega nezadovoljstva pri 

delu. Prav zato se mi zdi pomembno učiteljem pomagati, da prepoznajo neučinkovitost 

določenih strategij in jih nadomestijo z bolj učinkovitimi.   
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10.5.4 Ravnanja ob motečem vedenju učencev glede na izobrazbo učiteljev 

 
4. Hipoteza: Izobrazba učiteljev pomembno vpliva na njihovo spoprijemanje z motečim 

vedenjem učencev. 

 

Tabela 9:  Mere opisne statistike – Ravnanja ob motečem vedenju učencev glede na izobrazbo 

učiteljev 

Ravnanja ob motečem vedenju 

učencev 
Izobrazba N M SD SE 

učenca takoj opozorim 

Srednješolska 31 3,19 0,70 0,13 

Višješolska 509 3,31 0,71 0,03 

Vis., uni., spec., 
mag., dokt. 

1013 3,36 0,69 0,02 

se z učencem pogovorim o tem po pouku 

Srednješolska 31 2,71 0,82 0,15 

Višješolska 509 3,09 0,72 0,03 

Vis., uni., spec., 
mag., dokt. 

1013 3,05 0,74 0,02 

imam tega učenca v bodoče pod večjo 

kontrolo 

Srednješolska 31 2,90 0,60 0,11 

Višješolska 508 2,90 0,73 0,03 

Vis., uni., spec., 
mag., dokt. 

1013 2,93 0,73 0,02 

ignoriram manjše prestopke 

Srednješolska 30 2,03 0,81 0,15 

Višješolska 506 2,12 0,78 0,03 

Vis., uni., spec., 
mag., dokt. 

1014 2,07 0,74 0,02 

se o pomenu primernega vedenja 

pogovarjam z učenci 

Srednješolska 31 3,23 0,72 0,13 

Višješolska 506 3,46 0,58 0,03 

Vis., uni., spec., 
mag., dokt. 

1014 3,38 0,65 0,02 

pokličem starše na pogovor 

Srednješolska 31 2,13 0,72 0,13 

Višješolska 507 2,71 0,78 0,03 

Vis., uni., spec., 
mag., dokt. 

1011 2,50 0,82 0,03 

me zanima, kaj je razlog tega vedenja 

Srednješolska 31 3,10 0,79 0,14 

Višješolska 510 3,36 0,64 0,03 

Vis., uni., spec., 
mag., dokt. 

1014 3,30 0,68 0,02 

postanem bolj pozoren na tega učenca 

Srednješolska 31 3,32 0,54 0,10 

Višješolska 510 3,34 0,62 0,03 

Vis., uni., spec., 
mag., dokt. 

1013 3,29 0,62 0,02 

poiščem pomoč pri svetovalni službi 
Srednješolska 30 2,53 0,73 0,13 

Višješolska 507 2,84 0,85 0,04 
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Vis., uni., spec., 
mag., dokt. 

1006 2,62 0,85 0,03 

razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča 

Srednješolska 31 3,10 0,70 0,13 

Višješolska 510 3,30 0,62 0,03 

Vis., uni., spec., 
mag., dokt. 

1013 3,18 0,69 0,02 

skupaj z učencem oblikujeva dogovor o 

vedenju 

Srednješolska 31 2,87 0,85 0,15 

Višješolska 509 3,23 0,68 0,03 

Vis., uni., spec., 
mag., dokt. 

1012 3,06 0,75 0,02 

napotim učenca iz razreda 

Srednješolska 32 1,50 1,46 0,26 

Višješolska 517 1,32 1,20 0,05 

Vis., uni., spec., 
mag., dokt. 

1019 1,28 0,77 0,02 

poiščem nove pedagoške prijeme 

Srednješolska 32 2,94 1,37 0,24 

Višješolska 517 3,01 1,15 0,05 

Vis., uni., spec., 
mag., dokt. 

1019 2,80 0,81 0,03 

Legenda: M – Aritmetična sredina, SD – Standardni odklon, SE – Standardna napaka 

aritmetične sredine 

 
Slika 15: Odzivi učiteljev na moteče vedenje učencev glede na izobrazbo 
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skupaj z učencem oblikujeva dogovor o vedenju

razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča

poiščem pomoč pri svetovalni službi

postanem bolj pozoren na tega učenca

me zanima, kaj je razlog tega vedenja

pokličem starše na pogovor

se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z učenci

ignoriram manjše prestopke

imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo
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aritmetična sredina
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vis., uni., spec., mag., dokt.

 

 

Možni odgovori: 1 - izjemoma/ nikoli; 2 – redko; 3 - pogosto; 4 - zelo pogosto/ vselej 
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Učitelji ne glede na izobrazbo večino navedenih ravnanj (takšnih ravnanj je deset) ob 

motečem vedenju učencev uporabijo v povprečju pogosto.  

Učitelji s srednješolsko izobrazbo najpogosteje postanejo bolj pozorni na učenca, ki se moteče 

vede (M=3,32), po pogostosti sledijo pogovor z učenci o pomenu primernega vedenja 

(M=3,23), takojšnje opozorilo učenca (M=3,19), zanimanje za razlog izstopajočega vedenja in 

razmislek o tem, kaj učenec s svojim vedenjem sporoča (M=3,10). 

Učitelji z višješolsko izobrazbo se v povprečju najpogosteje pogovarjajo z učenci o pomenu 

primernega vedenja (M=3,46), po pogostosti sledijo zanimanje za razlog izstopajočega 

vedenja (M=3,36), večja pozornost na učenca, ki se moteče vede (M=3,34), takojšnje 

opozorilo učenca (M=3,31) in razmislek o tem, kaj učenec z izstopajočim vedenjem sporoča 

(M=3,30).   

Učitelji z najvišjo izobrazbo se tako kot učitelji z višješolsko izobrazbo v povprečju 

najpogosteje pogovarjajo z učenci o pomenu primernega vedenja (M=3,38), po pogostosti 

temu ukrepu sledijo takojšnje opozorilo učenca (M=3,36), zanimanje za razlog izstopajočega 

vedenja (M=3,30) in večja pozornost na učenca, ki se moteče vede (M=3,29).  

Večje razlike med učitelji glede na njihovo izobrazbo se kažejo v primeru klicanja staršev na 

pogovor, in sicer učitelji z najnižjo in najvišjo izobrazbo to naredijo včasih, učitelji z 

višješolsko izobrazbo pa to naredijo pogosto. Učitelji ne glede na izobrazbo včasih ignorirajo 

manjše prestopke in nikoli oz. izjemoma napotijo učenca iz razreda. 

 

Tabela 10: Analiza enakosti varianc in t-test - Ravnanja ob motečem vedenju učencev glede 

na izobrazbo učiteljev 

Ravnanja ob 

motečem 

vedenju 

učenca (V20) 

 Levenov test o 

homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

Izobrazba 

A. 

Srednješolska 

B. Višješolska 

C. Vis., uni., 

spec., mag., 

dokt 

F 

Sig. 

F-testa o 

homog. 

varianc 

t df 

Sig. 

razlik 

med 

aritm. 

sr. 

Razlika 

aritm. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95% interval 

zaupanja 

razlik 

 sp. zg. 

učenca takoj 

opozorim 

A 

B 
0,43 0,51a -0,89 538,00 ,37 -0,12 0,13 -0,37 0,14 
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B 

C 
0,10 0,75a -1,37 1520,00 0,17 -0,05 0,04 -0,13 0,02 

A 

C 
0,39 0,53a -1,34 1042,00 0,18 -0,17 0,13 -0,42 0,08 

se z učencem 

pogovorim o 

tem po pouku 

A 

B 
2,78 0,10a -2,82 538,00 0,00 -0,38 0,15 -0,67 -0,08 

B 

C 
0,51 0,47a 0,95 1520,00 0,34 0,04 0,04 -0,04 0,12 

A 

C 
1,98 0,16a -2,49 1042,00 0,01 -0,34 0,15 -0,63 -0,04 

imam tega 

učenca v bodoče 

pod večjo 

kontrolo 

A 

B 
1,75 0,19a 0,03 537,00 0,98 0,00 0,11 -0,22 0,22 

B 

C 
0,03 0,87a -0,74 1519,00 0,46 -0,03 0,04 -0,11 0,05 

A 

C 
1,64 0,20a -0,19 1042,00 0,85 -0,03 0,11 -0,24 0,19 

ignoriram 

manjše 

prestopke 

A 

B 
0,01 0,94a -0,61 534,00 0,54 -0,09 0,15 -0,39 0,21 

B 

C 
4,67 0,03b 1,33 959,53 0,18 0,06 0,04 -0,03 0,14 

A 

C 
0,50 0,48a -0,25 1042,00 0,81 -0,03 0,15 -0,33 0,26 

se o pomenu 

primernega 

vedenja 

pogovarjam z 

učenci 

A 

B 
1,79 0,18a -2,11 535,00 0,04 -0,23 0,13 -0,49 0,03 

B 

C 
6,53 0,01b 2,30 1116,25 0,02 0,08 0,03 0,01 0,14 

A 

C 
0,10 0,76a -1,30 1043,00 0,19 -0,15 0,13 -0,41 0,10 

pokličem starše 

na pogovor 

A 

B 
3,27 0,07b -4,36 34,44 0,00 -0,58 0,13 -0,85 -0,31 

B 

C 
5,90 0,02b 4,98 1060,56 0,00 0,21 0,04 0,13 0,30 

A 

C 
6,84 0,01b -2,80 32,43 0,01 -0,37 0,13 -0,64 -0,10 

me zanima, kaj 

je razlog tega 

vedenja 

A 

B 
0,05 0,82a -2,18 539,00 0,03 -0,26 0,14 -0,55 0,02 

B 

C 
0,77 0,38a 1,57 1522,00 0,12 0,06 0,04 -0,01 0,13 

A 0,00 0,97a -1,65 1043,00 0,10 -0,21 0,14 -0,49 0,07 
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C 

postanem bolj 

pozoren na tega 

učenca 

A 

B 
1,71 0,19a -0,13 539,00 0,90 -0,01 0,10 -0,21 0,18 

B 

C 
0,99 0,32a 1,49 1521,00 0,14 0,05 0,03 -0,02 0,12 

A 

C 
0,80 0,37a 0,31 1042,00 0,75 0,04 0,10 -0,16 0,23 

poiščem pomoč 

pri svetovalni 

službi 

A 

B 
0,82 0,37a -1,94 535,00 0,05 -0,31 0,14 -0,58 -0,04 

B 

C 
1,25 0,26a 4,81 1511,00 0,00 0,22 0,05 0,13 0,31 

A 

C 
1,85 0,17a -0,55 1034,00 0,58 -0,09 0,14 -0,35 0,18 

razmislim, kaj 

učenec z 

vedenjem 

sporoča 

A 

B 
0,09 0,76a -1,73 539,00 0,08 -0,20 0,13 -0,45 0,05 

B 

C 
0,62 0,43a 3,18 1521,00 0,00 0,12 0,04 0,05 0,18 

A 

C 
0,21 0,65a -0,68 1042,00 0,50 -0,09 0,13 -0,34 0,16 

skupaj z 

učencem 

oblikujeva 

dogovor o 

vedenju 

A 

B 
2,45 0,12a -2,79 538,00 0,01 -0,36 0,15 -0,66 -0,05 

B 

C 
1,56 0,21a 4,27 1519,00 0,00 0,17 0,04 0,09 0,24 

A 

C 
2,33 0,13a -1,39 1041,00 0,16 -0,19 0,15 -0,49 0,11 

napotim učenca 

iz razreda 

A 

B 
1,09 0,30a 0,79 547,00 0,43 0,18 0,26 -0,34 0,69 

B 

C 
5,46 0,02b 0,73 736,72 0,47 0,04 0,06 -0,07 0,16 

A 

C 
6,82 0,01b 0,84 31,54 0,41 0,22 0,26 -0,31 0,75 

poiščem nove 

pedagoške 

prijeme 

A 

B 
1,37 0,24a -0,33 547,00 0,74 -0,07 0,25 -0,55 0,41 

B 

C 
1,64 0,20a 4,06 1534,00 0,00 0,21 0,06 0,09 0,32 

A 

C 
5,69 0,02b 0,56 31,69 0,58 0,14 0,24 -0,36 0,63 

Legenda: a Predpostavljamo, da sta varianci med seboj enaki. 
     b Predpostavljamo, da varianci med seboj nista enaki. 
     Sig. Statistična pomembnost 
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V grafičnih prikazih  predstavljam odzive, v katerih se učitelji glede na izobrazbo statistično 

pomembno razlikujejo. Prikazana je tudi stopnja tveganja. 

 

Slika 16: Statistično značilne razlike v ravnanjih učiteljev ob motečem vedenju učencev glede 

na izobrazbo - med srednješolsko izobraženimi (A) in višješolsko izobraženimi učitelji(B)  
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vedenja pogovarjam z učenci

se z učencem pogovorim o tem
po pouku

razlika aritmetičnih sredin AB
 

 

Legenda: črna - stopnja tveganja ≤ 0, 01  

    bela - stopnja tveganja ≤ 0, 05  

*Opomba: negativen rezultat pomeni, da je aritmetična sredina prve primerjane skupine 

(srednješolsko izobraženi)  manjša od aritmetične sredine druge primerjane skupine 

(višješolsko izobraženi) 

 

Analiza aritmetičnih sredin (t-test) kaže, da pri sedmih izmed trinajstih odzivov, med 

višješolsko in srednješolsko izobraženimi učitelji, ni statistično pomembnih razlik. In sicer: 

učenca takoj opozorim, imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo, ignoriram manjše 

prestopke, postanem bolj pozoren na motečega učenca, razmislim, kaj učenec z vedenjem 

sporoča, napotim učenca iz razreda, poiščem nove pedagoške prijeme. Pri šestih odzivih na 

moteče vedenje učencev pa se višješolsko in srednješolsko izobraženimi učitelji statistično 

pomembno razlikujejo.  

S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,01, lahko trdim, da višješolsko izobraženi učitelji 

statistično značilno pogosteje kot srednješolsko izobraženi učitelji: 
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- pokličejo starše na pogovor (MD=-0,58), 

- se z izstopajočim učencem pogovorijo po pouku (MD=-0,38),  

- z učencem oblikujejo dogovor o vedenju (MD=-0,36).  

-  

S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,05, lahko trdim, da višješolsko izobraženi učitelji 

statistično značilno pogosteje kot srednješolsko izobraženi učitelji: 

- poiščejo pomoč pri svetovalni službi (MD=-0,31),  

- zanima jih kaj je razlog tega vedenja (MD=-0,26),  

- se o pomenu primernega vedenja pogovarjajo z učenci (MD=-0,23). 

 

Slika 17: Statistično značilne razlike v ravnanjih učiteljev ob motečem vedenju učencev glede 

na izobrazbo  - med srednješolsko izobraženimi (A) in učitelji z visoko, univerzitetno, 

magistrsko, doktorsko izobrazbo (C) 

-0,34
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pokličem starše na pogovor

se z učencem pogovorim o
tem po pouku

razlika aritmetičnih sredin AC

 

Legenda: črna  - stopnja tveganja ≤ 0, 01 

Opomba: negativen rezultat pomeni, da je aritmetična sredina prve primerjane skupine 

(srednješolsko izobraženi) manjša od aritmetične sredine druge primerjane skupine (visoko, 

univerzitetno, magistrsko, doktorsko izobraženi) 

 

Analiza aritmetičnih sredin (t-test) kaže, da pri enajstih izmed trinajstih odzivov, med 

srednješolsko izobraženimi učitelji in visoko, univerzitetno, magistrsko, doktorsko 

izobraženimi učitelji, ni statistično pomembnih razlik. In sicer pri sledečih ukrepih: učenca 

takoj opozorim, imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo, ignoriram manjše prestopke, 
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se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z učenci, zanima me, kaj je razlog tega vedenja, 

postanem bolj pozoren na tega učenca, poiščem pomoč pri svetovalni službi, razmislim, kaj 

učenec z vedenjem sporoča, skupaj z učencem oblikujeva dogovor o vedenju, napotim učenca 

iz razreda, poiščem nove pedagoške prijeme. Pri dveh odzivih na moteče vedenje učencev pa 

se srednješolsko izobraženimi učitelji in  visoko, univerzitetno, magistrsko, doktorsko 

izobraženimi učitelji statistično pomembno razlikujejo.  

S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,01, lahko trdim, da visoko, univerzitetno, magistrsko, 

doktorsko izobraženimi učitelji statistično značilno pogosteje kot srednješolsko izobraženi 

učitelji: 

- pokličejo starše na pogovor (MD=-0,37), 

- se z izstopajočim učencem pogovorijo po pouku (MD=-0,34). 
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Slika 18: Statistično značilne razlike v ravnanjih učiteljev ob motečem vedenju učencev glede 

na izobrazbo - med učitelji z višješolsko izobrazbo (B) in učitelji z visoko, univerzitetno, 

magistrsko, doktorsko izobrazbo (C) 
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Legenda: črna - stopnja tveganja ≤ 0, 01  

        bela - stopnja tveganja ≤ 0, 05   

 

Analiza aritmetičnih sredin (t-test) kaže, da pri sedmih izmed trinajstih odzivov, med učitelji z 

višješolsko izobrazbo in učitelji z visoko, univerzitetno, magistrsko ali doktorsko izobrazbo, 

ni statistično pomembnih razlik. In sicer pri sledečih ukrepih: učenca takoj opozorim, z 

učencem se o vedenju pogovorim po pouku, imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo, 

ignoriram manjše prestopke, zanima me, kaj je razlog tega vedenja, postanem bolj pozoren na 

tega učenca, napotim učenca iz razreda. Pri šestih odzivih na moteče vedenje učencev pa se 

višješolsko izobraženi in  visoko, univerzitetno, magistrsko ali doktorsko izobraženi učitelji 

statistično pomembno razlikujejo.  

S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,01, lahko trdim, da višješolsko izobraženi učitelji 

statistično značilno pogosteje kot visoko, univerzitetno, magistrsko ali doktorsko 

izobraženimi učitelji: 

- poiščejo pomoč pri svetovalni službi (MD=0,22),  

- pokličejo starše na pogovor (MD=0,21), 

- poiščejo nove pedagoške prijeme (MD=0,21),  

- skupaj z učencem oblikujejo dogovor o vedenju (MD=0,17,  

- razmislijo, kaj učenec z izstopajočim vedenjem sporoča (MD=-0,12). 
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S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,05, lahko trdim, da se višješolsko izobraženi učitelji 

statistično značilno pogosteje kot visoko, univerzitetno, magistrsko ali doktorsko 

izobraženimi učitelji o pomenu primernega vedenja pogovarjajo z učenci. 

. 

Slika 19: Statistično značilne razlike v ravnanjih učiteljev ob motečem vedenju učencev glede 

na pridobljeno izobrazbo 
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Legenda:  

AB – razlika med učitelji s srednješolsko izobrazbo in učitelji z višješolsko izobrazbo 

AC – razlika med učitelji s srednješolsko izobrazbo in učitelji z visoko, univerzitetno, 

magistrsko, doktorsko izobrazbo 

BC – razlika med učitelji z višješolsko izobrazbo in učitelji z visoko, univerzitetno, magistrsko, 

doktorsko izobrazbo 

Legenda: črna - stopnja tveganja ≤ 0, 01  

         bela - stopnja tveganja ≤ 0, 05 

*Opomba: negativen rezultat pomeni, da je aritmetična sredina prve primerjane skupine 

manjša od aritmetične sredine druge primerjane skupine  

 

Analiza aritmetičnih sredin (t-test) kaže, da pri petih izmed trinajstih odzivov, med učitelji 

glede na njihovo stopnjo izobrazbe, ni statistično pomembnih razlik. In sicer pri sledečih 
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ukrepih: učenca takoj opozorim, imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo, ignoriram 

manjše prestopke, postanem bolj pozoren na tega učenca, napotim učenca iz razreda. 

 

Med učitelji pa glede na njihovo stopnjo izobrazbe obstajajo statistično značilne razlike v 

ukrepanju ob motečem vedenju učencev pri osmih ravnanjih: se z učencem pogovorim o tem 

po pouku, se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z učenci, pokličem starše na 

pogovor, zanima me, kaj je razlog tega vedenja, poiščem pomoč pri svetovalni službi, 

razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča,  skupaj z učencem oblikujeva dogovor o vedenjun 

in poiščem nove pedagoške prijeme.   

S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,01, lahko trdim, da: 

- učitelji z višješolsko izobrazbo statistično značilno pogosteje pokličejo starše na 

pogovor kot manj in bolj izobraženi učitelji (MD=-0,58 in 0,21), 

- se učitelji z višješolsko izobrazbo statistično značilno pogosteje z učencem pogovorijo 

o motečem vedenju po pouku kot učitelji s srednješolsko izobrazbo (MD=-0,38), 

- učitelji z višješolsko izobrazbo statistično značilno pogosteje poiščejo pomoč pri 

svetovalni službi kot bolj izobraženi učitelji  (MD=0,22),  

- učitelji z višješolsko izobrazbo statistično značilno pogosteje poiščejo nove pedagoške 

prijeme kot učitelji z najvišjo izobrazbo (MD=0,21), 

- učitelji z višješolsko izobrazbo statistično značilno pogosteje skupaj z učencem 

oblikujejo dogovor o vedenju kot učitelji z najvišjo izobrazbo (MD=0,17), 

- učitelji z višješolsko izobrazbo statistično značilno pogosteje razmislijo, kaj učenec z 

vedenjem sporoča, kot učitelji z najvišjo izobrazbo (MD=0,12). 

- učitelji z najvišjo izobrazbo statistično značilno pogosteje pokličejo starše na pogovor 

kot učitelji s srednješolsko izobrazbo (MD=-0,37), 

- učitelji z višješolsko izobrazbo statistično značilno pogosteje skupaj z učencem 

oblikujejo dogovor o vedenju kot učitelji s srednješolsko izobrazbo (MD=-0,36), 

- se učitelji z najvišjo izobrazbo statistično značilno pogosteje pogovorijo z učencem o 

motečem vedenju po pouku kot učitelji s srednješolsko izobrazbo (razlika aritm.sr.=-

0,34). 

S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,05, lahko trdim, da: 

- se učitelji z višješolsko izobrazbo statistično značilno pogosteje pogovarjajo z učenci o 

pomenu primernega vedenja kot učitelji z najvišjo izobrazbo (MD=0,08). 

- učitelje z višješolsko izobrazbo statistično značilno pogosteje zanima, kaj je razlog 

izstopajočega vedenja, kot učitelje s srednješolsko izobrazbo (MD=-0,26). 
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- se učitelji z višješolsko izobrazbo statistično značilno pogosteje z učenci pogovarjajo o 

pomenu primernega vedenja kot učitelji s srednješolsko izobrazbo (MD=-0,23). 

- učitelji z višješolsko izobrazbo statistično značilno pogosteje poiščejo pomoč pri 

svetovalni službi kot učitelji s srednješolsko izobrazbo (MD=-0,31). 

 

Statistično značilne razlike med aritmetičnimi sredinami učiteljev so največje med učitelji s 

srednješolsko in višješolsko izobrazbo v primeru klicanja staršev na pogovor.  

Večina statistično pomembnih razlik se kaže med višješolsko izobraženimi učitelji in drugimi 

– bodisi nižje ali višje izobraženimi. Izmed vseh trditev izstopa ukrep »pokličem starše na 

pogovor«. Učitelji z višješolsko izobrazbo se namreč v primerjavi z ostalimi učitelji pogosteje 

povežejo s starši učenca, ki se moteče vede. Zanimivo se mi zdi, da raziskava kaže, da med 

najvišje izobraženimi učitelji in tistimi s srednješolsko izobrazbo obstajajo statistično 

pomembne razlike le pri dveh trditvah, kar kaže na to, da višina izobrazbe ne vpliva tako zelo 

na spoprijemanje z motečim vedenjem. Najvišje izobraženi v primerjavi s srednješolskimi 

pogosteje pokličejo starše na pogovor in se z učencem, ki se moteče vede, pogovorijo po 

pouku. Predvidevam, da na spoprijemanje z motečim vedenjem učencev, bolj kot višina 

izobrazbe vpliva vrsta izobrazbe – torej znanje, ki ga učitelji pridobijo v procesu 

izobraževanja.    

Rezultati torej kažejo, da hipotezo »izobrazba učiteljev vpliva na njihovo odzivanje na 

moteče vedenje učencev« lahko potrdimo v osmih od trinajstih odzivov učiteljev na moteče 

vedenje.  
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10.5.5 Ravnanja učiteljev ob motečem vedenju učencev, glede na stopnjo poučevanja 

 
5. Hipoteza: Stopnja, na kateri učitelji poučujejo, pomembno vpliva na njihovo odzivanje 

na moteče vedenje učencev. 

� Razredna stopnja 
 
Tabela 11:  Mere opisne statistike – Ravnanja ob motečem vedenju učencev učiteljev, ki 

poučujejo na razredni stopnji 

Ravnanja ob motečem vedenju 

učencev 

Razredna 

stopnja 
N M SD SE 

učenca takoj opozorim 
da 616 3,27 0,74 0,03 

ne 940 3,39 0,66 0,02 

se z učencem pogovorim o tem po pouku 
da 618 3,15 0,75 0,03 

ne 938 2,99 0,72 0,02 

imam tega učenca v bodoče pod večjo 

kontrolo 

da 616 3,00 0,74 0,03 

ne 939 2,86 0,71 0,02 

ignoriram manjše prestopke 
da 617 2,09 0,78 0,03 

ne 936 2,09 0,74 0,02 

se o pomenu primernega vedenja 

pogovarjam z učenci 

da 616 3,62 0,53 0,02 

ne 938 3,26 0,66 0,02 

pokličem starše na pogovor 
da 617 2,69 0,79 0,03 

ne 935 2,47 0,82 0,03 

me zanima, kaj je razlog tega vedenja 
da 618 3,48 0,63 0,03 

ne 940 3,21 0,68 0,02 

postanem bolj pozoren na tega učenca 
da 617 3,45 0,59 0,02 

ne 940 3,21 0,62 0,02 

poiščem pomoč pri svetovalni službi 
da 617 2,78 0,89 0,04 

ne 929 2,63 0,83 0,03 

razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča 
da 616 3,34 0,63 0,03 

ne 941 3,14 0,68 0,02 

skupaj z učencem oblikujeva dogovor o 

vedenju 

da 617 3,39 0,62 0,03 

ne 938 2,93 0,74 0,02 

napotim učenca iz razreda 
da 620 1,23 0,70 0,03 

ne 950 1,34 1,05 0,03 

poiščem nove pedagoške prijeme 
da 620 2,96 0,87 0,03 

ne 950 2,81 0,98 0,03 

Legenda: M – Aritmetična sredina, SD – Standardni odklon, SE – Standardna napaka 

aritmetične sredine 
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Slika 20: Odzivi učiteljev na moteče vedenje učencev glede na to, ali poučujejo na razredni 

stopnji ali ne 
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poiščem pomoč pri svetovalni službi
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ignoriram manjše prestopke
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aritmetična sredina

razredna

nerazredna

 

Možni odgovori: 1 - izjemoma/ nikoli; 2 - redko; 3 - pogosto; 4 - zelo pogosto/ vselej 

 

Učitelji ne glede na to, ali poučujejo na razredni stopnji ali ne (poučujejo na predmetni 

stopnji, v oddelkih podaljšanega bivanja ali učencem nudijo individualno pomoč), večino 

navedenih ravnanj (takšnih ravnanj je devet) ob motečem vedenju učencev uporabijo v 

povprečju pogosto. Tako se učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji, v povprečju 

najpogosteje z učenci pogovarjajo o pomenu primernega vedenja (M=3,62), zanima jih razlog 

izstopajočega vedenja (M=3,48), postanejo bolj pozorni na učenca, ki se moteče vede 

(M=3,45), skupaj z učencem oblikujejo dogovor o vedenju (M=3,39) in razmislijo, kaj učenec 

z izstopajočim vedenjem sporoča (M=3,34).  

Učitelji, ki ne poučujejo na razredni stopnji, pa v povprečju najpogosteje učenca takoj 

opozorijo (M=3,39). 

Razlike med učitelji glede na to, ali poučujejo na razredni stopnji ali ne, se kažejo v primeru 

povabila staršev na pogovor, in sicer učitelji na razredni stopnji to naredijo pogosto (M=2,69), 

ostali učitelji (M=2,47) pa včasih. Razlike med učitelji se kažejo tudi pri pogovorih z učenci o 

pomenu primernega vedenja, kjer se učitelji na razredni stopnji o tem pogovarjajo zelo 

pogosto (M=3,62), ostali učitelji pa pogosto (M=3,26). Učitelji ne glede na to, ali poučujejo 
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na razredni stopnji ali ne, v povprečju včasih ignorirajo manjše prestopke in nikoli oz. 

izjemoma napotijo učenca iz razreda. 

 

Tabela 12: Analiza enakosti varianc in t-test - Ravnanja ob motečem vedenju učencev 

učiteljev, ki poučujejo na razredni stopnji 

Ravnanja ob 

motečem vedenju 

učenca (V20) 

Levenov test o 

homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Sig. F-

testa o 

homog. 

varianc 

t df 

Sig. razlik 

med 

aritm. sr. 

Razlika 

aritm. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95% interval 

zaupanja 

razlik 

sp. zg. 

učenca takoj opozorim 5,25 0,02b -3,03 1214,97 0,00 -0,11 0,04 -0,18 -0,04 

se z učencem pogovorim o 

tem po pouku 
11,12 0,00b 4,20 1288,38 0,00 0,16 0,04 0,09 0,24 

imam tega učenca v 

bodoče pod večjo kontrolo 
0,77 0,38a 3,67 1553,00 0,00 0,14 0,04 0,06 0,21 

ignoriram manjše 

prestopke 
1,98 0,16a 0,03 1551,00 0,98 0,00 0,04 -0,08 0,08 

se o pomenu primernega 

vedenja pogovarjam z 

učenci 

19,43 0,00b 11,70 1489,65 0,00 0,35 0,03 0,29 0,41 

pokličem starše na 

pogovor 
2,54 0,11a 5,17 1550,00 0,00 0,22 0,04 0,13 0,30 

me zanima, kaj je razlog 

tega vedenja 
0,70 0,40a 7,99 1556,00 0,00 0,27 0,03 0,21 0,34 

postanem bolj pozoren na 

tega učenca 
8,82 0,00b 7,91 1367,96 0,00 0,25 0,03 0,18 0,31 

poiščem pomoč pri 

svetovalni službi 
2,18 0,14a 3,34 1544,00 0,00 0,15 0,04 0,06 0,24 

razmislim, kaj učenec z 

vedenjem sporoča 
3,39 0,07b 5,79 1381,11 0,00 0,20 0,03 0,13 0,26 

skupaj z učencem 

oblikujeva dogovor o 

vedenju 

0,73 0,39a 12,52 1553,00 0,00 0,45 0,03 0,38 0,52 

napotim učenca iz razreda 14,57 0,00b -2,54 1566,81 0,01 -0,11 0,04 -0,20 -0,03 

poiščem nove pedagoške 

prijeme 
5,86 0,02b 3,27 1431,33 0,00 0,15 0,05 0,06 0,25 
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Legenda: a Predpostavljamo, da sta varianci med seboj enaki. 
     b Predpostavljamo, da varianci med seboj nista enaki. 
     Sig. Statistična pomembnost 
 

Analiza aritmetičnih sredin (t-test) kaže, da le pri enem odzivu med učitelji, ki poučujejo na 

razredni stopnji in ostalimi učitelji (učitelji, ki poučujejo na predmetni stopnji, v oddelku 

podaljšanega bivanja ali učencem nudijo individualno pomoč), ni statistično pomembnih 

razlik. In sicer: ignoriram manjše prestopke. Pri ostalih dvanajstih odzivih na moteče vedenje 

učencev pa se učitelji glede na to, ali poučujejo na razredni stopnji ali ne, pomembno 

razlikujejo.  

 
V grafičnem prikazu predstavljam odzive, v katerih se učitelji glede na to, ali poučujejo na 

razredni stopnji ali ne, statistično pomembno razlikujejo. Prikazana je tudi stopnja tveganja. 

 

Slika 21: Statistično značilne razlike v ravnanjih učiteljev ob motečem vedenju učencev glede 

na to, ali poučujejo na razredni stopnji ali ne 
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skupaj z učencem oblikujeva dogovor o vedenju

 

Legenda: črna - stopnja tveganja ≤ 0, 01  

 *Opomba: negativen rezultat pomeni, da je aritmetična sredina prve primerjane skupine 

(razredna) manjša od aritmetične sredine druge primerjane skupine (nerazredna) 

 

Za dvanajst ravnanj s stopnjo tveganja, ki je manjša od 0,01, lahko trdim, da učitelji na 

razredni stopnji statistično značilno redkeje kot ostali učitelji učenca takoj opozorijo (MD=-

0,11) in  ga napotijo iz razreda (MD=-0,11). Učitelji na razredni stopnji pa statistično značilno 

pogosteje kot ostali učitelji skupaj z učencem oblikujejo dogovor o vedenju (MD=0,45), se z 
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učenci pogovarjajo o pomenu primernega vedenja (MD=0,35), jih zanima, kaj je razlog 

izstopajočega vedenja (MD=0,27), postanejo bolj pozorni na tega učenca (MD=0,25), 

pokličejo starše na pogovor (MD=0,22), razmislijo, kaj učenec z vedenjem sporoča 

(MD=0,2), se z učencem pogovorijo o motečem vedenju po pouku (MD=0,16), poiščejo 

pomoč pri svetovalni službi (MD=0,15), poiščejo nove pedagoške prijeme (MD=0,15) in 

imajo učenca, ki se moteče vede, v bodoče pod večjo kontrolo (MD=0,14).  

Statistično značilne razlike med aritmetičnima sredinama učiteljev razrednega pouka in 

ostalih učiteljev so največje v primeru oblikovanja dogovora o vedenju skupaj z učencem ter 

najmanjše v primeru takojšnjega opozorila učencu in napotitve učenca iz razreda. 

� Predmetna stopnja 
 
Tabela 13:  Mere opisne statistike – Ravnanja ob motečem vedenju učencev učiteljev, ki 

poučujejo na predmetni stopnji 
 

Ravnanja ob motečem vedenju 

učencev 

Predmetna 

stopnja 
N M SD SE 

učenca takoj opozorim 
da 783 3,42 0,65 0,02 

ne 773 3,26 0,73 0,03 

se z učencem pogovorim o tem po pouku 
da 783 2,96 0,73 0,03 

ne 773 3,15 0,74 0,03 

imam tega učenca v bodoče pod večjo 

kontrolo 

da 784 2,88 0,69 0,02 

ne 771 2,96 0,77 0,03 

ignoriram manjše prestopke 
da 781 2,08 0,75 0,03 

ne 772 2,10 0,76 0,03 

se o pomenu primernega vedenja 

pogovarjam z učenci 

da 782 3,23 0,67 0,02 

ne 772 3,58 0,54 0,02 

pokličem starše na pogovor 
da 779 2,45 0,82 0,03 

ne 773 2,67 0,79 0,03 

me zanima, kaj je razlog tega vedenja 
da 783 3,14 0,69 0,02 

ne 775 3,50 0,60 0,02 

postanem bolj pozoren na tega učenca 
da 783 3,18 0,62 0,02 

ne 774 3,44 0,58 0,02 

poiščem pomoč pri svetovalni službi 
da 781 2,60 0,81 0,03 

ne 765 2,78 0,88 0,03 

razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča 
da 783 3,06 0,68 0,02 

ne 774 3,38 0,62 0,02 

skupaj z učencem oblikujeva dogovor o da 782 2,86 0,75 0,03 
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Ravnanja ob motečem vedenju 

učencev 

Predmetna 

stopnja 
N M SD SE 

vedenju ne 773 3,37 0,62 0,02 

napotim učenca iz razreda 
da 788 1,28 0,78 0,03 

ne 782 1,31 1,06 0,04 

poiščem nove pedagoške prijeme 
da 788 2,71 0,85 0,03 

ne 782 3,03 1,00 0,04 

Legenda: M – Aritmetična sredina, SD – Standardni odklon, SE – Standardna napaka 

aritmetične sredine 

 
 
Slika 22: Odzivi učiteljev na moteče vedenje učencev glede na to, ali poučujejo na predmetni 

stopnji ali ne 
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Možni odgovori: 1 - izjemoma/ nikoli; 2 - redko; 3 - pogosto; 4 - zelo pogosto/ vselej 

 

Učitelji ne glede na to, ali poučujejo na predmetni stopnji ali ne, večino navedenih ravnanj 

(takšnih ravnanj je devet) ob motečem vedenju učencev uporabijo v povprečju pogosto. Tako 

učitelji, ki poučujejo na predmetni stopnji, v povprečju najpogosteje učenca takoj opozorijo 

(M=3,42), o pomenu primernega vedenja se pogovarjajo z učenci (M=3,23), zanima jih razlog 

motečega vedenja (M=3,14), razmislijo, kaj učenec z izstopajočim vedenjem sporoča 

(M=3,06). 
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Učitelji, ki ne poučujejo na predmetni stopnji, pa se v povprečju najpogosteje pogovarjajo z 

učenci o pomenu primernega vedenja (M=3,58). 

Razlike med učitelji glede na to, ali poučujejo na predmetni stopnji ali ne, se kažejo v primeru 

klicanja staršev na pogovor, in sicer učitelji na predmetni stopnji to naredijo le včasih 

(M=2,45), ostali učitelji  pa pogosto (M=2,67). Razlike med učitelji se kažejo tudi pri 

pogovarjanju z učenci o pomenu primernega vedenja, kjer se učitelji na predmetni stopnji o 

tem pogovarjajo pogosto (M=3,23), ostali učitelji pa zelo pogosto (M=3,58). Učitelji ne glede 

na to, ali poučujejo na razredni stopnji ali ne, v povprečju včasih ignorirajo manjše prestopke 

in nikoli oz. izjemoma napotijo učenca iz razreda. 

 

Tabela 14: Analiza enakosti varianc in t-test - Ravnanja ob motečem vedenju učencev 

učiteljev, ki poučujejo na predmetni stopnji 

Ravnanja ob 

motečem vedenju 

učenca (V20) 

Levenov test o 

homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Sig. F-

testa o 

homog. 

varianc 

t df 

Sig. razlik 

med 

aritm. sr. 

Razlika 

aritm. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95% interval 

zaupanja 

razlik 

sp. zg. 

učenca takoj opozorim 3,42 0,06b 4,55 1531,43 0,00 0,16 0,04 0,09 0,23 

se z učencem pogovorim o 

tem po pouku 
7,08 0,01b -5,31 1552,41 0,00 -0,20 0,04 -0,27 -0,12 

imam tega učenca v 

bodoče pod večjo kontrolo 
3,22 0,07b -2,23 1527,61 0,03 -0,08 0,04 -0,15 -0,01 

ignoriram manjše 

prestopke 
0,75 0,39a -0,46 1551,00 0,64 -0,02 0,04 -0,09 0,06 

se o pomenu primernega 

vedenja pogovarjam z 

učenci 

10,21 0,00b -11,04 1494,92 0,00 -0,34 0,03 -0,40 -0,28 

pokličem starše na 

pogovor 
1,96 0,16a -5,28 1550,00 0,00 -0,22 0,04 -0,30 -0,14 

me zanima, kaj je razlog 

tega vedenja 
1,62 0,20a -10,99 1556,00 0,00 -0,36 0,03 -0,43 -0,30 

postanem bolj pozoren na 

tega učenca 
14,56 0,00b -8,43 1551,15 0,00 -0,26 0,03 -0,32 -0,20 

poiščem pomoč pri 

svetovalni službi 
3,73 0,05b -4,04 1527,62 0,00 -0,17 0,04 -0,26 -0,09 
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razmislim, kaj učenec z 

vedenjem sporoča 
18,11 0,00b -9,60 1546,31 0,00 -0,32 0,03 -0,38 -0,25 

skupaj z učencem 

oblikujeva dogovor o 

vedenju 

0,43 0,51a -14,61 1553,00 0,00 -0,51 0,03 -0,58 -0,44 

napotim učenca iz razreda 2,37 0,12a -0,54 1568,00 0,59 -0,03 0,05 -0,12 0,07 

poiščem nove pedagoške 

prijeme 
2,87 0,09b -6,85 1528,22 0,00 -0,32 0,05 -0,41 -0,23 

Legenda: a Predpostavljamo, da sta varianci med seboj enaki. 
     b Predpostavljamo, da varianci med seboj nista enaki. 
     Sig. Statistična pomembnost 
 

Analiza aritmetičnih sredin (t-test) kaže, da pri dveh odzivih med učitelji, ki poučujejo na 

predmetni stopnji in ostalimi učitelji (učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji, v oddelku 

podaljšanega bivanja ali učencem nudijo individualno pomoč), ni statistično pomembnih 

razlik. In sicer: ignoriram manjše prestopke in napotim učenca iz razreda. Pri ostalih enajstih 

odzivih na moteče vedenje učencev pa se učitelji glede na to ali poučujejo na predmetni 

stopnji ali ne, statistično pomembno razlikujejo.  
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V grafičnem prikazu predstavljam odzive, v katerih se učitelji glede na to, ali poučujejo na 

predmetni stopnji ali ne, statistično pomembno razlikujejo. Prikazana je tudi stopnja tveganja. 

 

Slika 23: Statistično značilne razlike v ravnanjih učiteljev ob motečem vedenju učencev glede 

na to, ali poučujejo na predmetni stopnji ali ne 

0,16

-0,51

-0,26

-0,32

-0,17

-0,08

-0,20

-0,22

-0,32

-0,34

-0,36

-0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2

učenca takoj opozorim

imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo

poiščem pomoč pri svetovalni službi

se z učencem pogovorim o tem po pouku

pokličem starše na pogovor

postanem bolj pozoren na tega učenca

poiščem nove pedagoške prijeme

razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča

se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z učenci

me zanima, kaj je razlog tega vedenja

skupaj z učencem oblikujeva dogovor o vedenju

razlika aritmetičnih sredin

 

Legenda: črna - stopnja tveganja ≤ 0, 01  

         bela - stopnja tveganja ≤ 0, 05 

 

*Opomba: negativen rezultat pomeni, da je aritmetična sredina prve primerjane skupine 

(predmetna) manjša od aritmetične sredine druge primerjane skupine (nepredmetna) 

 

S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,01, lahko trdim, da učitelji na predmetni stopnji 

statistično značilno pogosteje kot ostali učitelji učenca takoj opozorijo (MD=0,16) in 

statistično značilno redkeje kot ostali učitelji: 

- skupaj z učencem oblikujejo dogovor o vedenju (MD=-0,51), 

- jih zanima, kaj je razlog izstopajočega vedenja (MD=-0,36),  

- se z učenci pogovarjajo o pomenu primernega vedenja (MD=-0,34),  

- razmislijo, kaj učenec z vedenjem sporoča (MD=-0,32),  

- poiščejo nove pedagoške prijeme (MD=-0,32),  

- postanejo bolj pozorni na učenca, ki se moteče vede (MD=-0,26),  
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- pokličejo starše na pogovor (MD=-0,22),  

- se z učencem o motečem vedenju pogovorijo po pouku (MD=-0,20),  

- poiščejo pomoč pri svetovalni službi (MD=-0,17).  

 

S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,05 pa lahko trdim, da imajo učitelji na predmetni stopnji 

statistično značilno redkeje učenca v bodoče pod večjo kontrolo kot ostali učitelji (MD=-0,08) 

Statistično značilne razlike med aritmetičnima sredinama predmetnih učiteljev in ostalih so 

največje glede oblikovanja dogovora o vedenju skupaj z učencem ter najmanjše pri  

povečanju kontrole pri učencu.  

 

Na osnovi predstavljenih analiz učiteljev na razredni in predmetni stopnji v spodnji tabeli 

predstavljam pregled statistično značilnih razlik med obema skupinama učiteljev. 

 

Tabela 15: Pregled statistično značilnih razlik med razrednimi in predmetnimi učitelji 

 

Ravnanja ob motečem vedenju učencev 
Primerjava med skupinama učiteljev 

razredni predmetni 

učenca takoj opozorim redkeje pogosteje 

se z učencem o tem pogovorim po pouku pogosteje redkeje 

imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo pogosteje redkeje 

se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z 

učenci 
pogosteje redkeje 

pokličem starše na pogovor pogosteje redkeje 

me zanima, kaj je razlog tega vedenja pogosteje redkeje 

postanem bolj pozoren na tega učenca pogosteje redkeje 

razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča pogosteje redkeje 

skupaj z učencem oblikujeva dogovor o vedenju pogosteje redkeje 

poiščem nove pedagoške prijeme pogosteje redkeje 

 

Med razrednimi in predmetnimi učitelji obstajajo statistično značilne razlike v primeru 

desetih od trinajstih preverjanih ravnanj ob motečem vedenju učencev. Kot je razvidno iz 

zgornje tabele, predmetni učitelji pogosteje kot razredni učenca takoj opozorijo. Vseh ostalih 

navedenih ukrepov ob motečem vedenju učencev se pogosteje poslužujejo učitelji, ki 

poučujejo na razredni stopnji.  
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Na osnovi predstavljenih rezultatov torej ugotavljam, da hipotezo, »stopnja, na kateri 

učitelji pou čujejo, pomembno vpliva na njihovo odzivanje na moteče vedenje učencev« 

lahko potrdim v desetih od trinajstih odzivov na moteče vedenje. 

Iz rezultatov je razvidno, da se učitelji na razredni stopnji bolj posvetijo reševanju motečega 

vedenja v razredu: bolj se potrudijo, da bi učenca razumeli, o pomenu primernega vedenja se 

pogosteje pogovarjajo s celotnim razredom, pokličejo starše na pogovor, sodelujejo s 

svetovalno službo in poiščejo tudi nove pedagoške prijeme. To se mi zdi povsem logično, saj 

razredni učitelji ves čas preživijo v razredu z istimi učenci in imajo zato večji interes, da bi 

razred dobro deloval. Po drugi strani imajo na razpolago tudi več časa, ki ga lažje prilagodijo 

potrebam razreda in posameznih učencev kot predmetni učitelji. Predmetni učitelji, ki 

poučujejo vsako uro drug razred, so po mojem mnenju v primerjavi z razrednimi učitelji pod 

večjim časovnim pritiskom, saj vedo, da morajo v eni uri učencem posredovati, kar so 

načrtovali, zato z neprimernim vedenjem opravijo bolj na hitro – učenca opozorijo in skušajo 

nadaljevati z delom.   
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10.5.6 Ravnanja ob motečem vedenju učencev učiteljev glede na pridobljeno 

dokvalifikacijo  

 
6. Hipoteza: Med učitelji obstajajo razlike v spoprijemanju z motečim vedenjem 

učencev glede na opravljeno dokvalifikacijo s področja dela z otroki s posebnimi 

potrebami. 

 

Tabela 16:  Mere opisne statistike – Ravnanja ob motečem vedenju učencev učiteljev glede na 

pridobitev dokvalifikacije za delo z učenci s posebnimi potrebami 
 

Ravnanja ob motečem vedenju 

učencev 

Dokvalifikacija  

PP 
N M SD SE 

učenca takoj opozorim 
da 68 3,35 0,73 0,09 

ne 1331 3,33 0,70 0,02 

se z učencem pogovorim o tem po 

pouku 

da 69 2,94 0,76 0,09 

ne 1329 3,04 0,74 0,02 

imam tega učenca v bodoče pod večjo 

kontrolo 

da 69 2,99 0,76 0,09 

ne 1330 2,92 0,72 0,02 

ignoriram manjše prestopke 
da 69 2,14 0,86 0,10 

ne 1327 2,08 0,74 0,02 

se o pomenu primernega vedenja 

pogovarjam z učenci 

da 69 3,48 0,63 0,08 

ne 1328 3,39 0,64 0,02 

pokličem starše na pogovor 
da 69 2,71 0,79 0,09 

ne 1326 2,53 0,81 0,02 

me zanima, kaj je razlog tega vedenja 
da 69 3,42 0,63 0,08 

ne 1331 3,30 0,68 0,02 

postanem bolj pozoren na tega učenca 
da 69 3,41 0,65 0,08 

ne 1331 3,29 0,62 0,02 

poiščem pomoč pri svetovalni službi 
da 69 2,70 0,85 0,10 

ne 1321 2,67 0,86 0,02 

razmislim, kaj učenec z vedenjem 

sporoča 

da 69 3,38 0,67 0,08 

ne 1331 3,20 0,67 0,02 

skupaj z učencem oblikujeva dogovor o 

vedenju 

da 69 3,26 0,63 0,08 

ne 1329 3,08 0,74 0,02 

napotim učenca iz razreda 
da 69 1,17 0,38 0,05 

ne 1344 1,31 0,97 0,03 

poiščem nove pedagoške prijeme 
da 69 2,99 0,99 0,12 

ne 1344 2,85 0,97 0,03 
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Legenda: M – Aritmetična sredina, SD – Standardni odklon, SE – Standardna napaka 

aritmetične sredine, PP – delo z učenci s posebnimi potrebami 

 
 

Slika 24: Odzivi učiteljev na moteče vedenje učencev glede na opravljeno dokvalifikacijo za 

delo z otroki s posebnimi potrebami 
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skupaj z učencem oblikujeva dogovor o vedenju

razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča

poiščem pomoč pri svetovalni službi

postanem bolj pozoren na tega učenca

me zanima, kaj je razlog tega vedenja

pokličem starše na pogovor

se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z učenci

ignoriram manjše prestopke

imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo

se z učencem pogovorim o tem po pouku

učenca takoj opozorim

aritmetična sredina

z dok.

brez dok.

 

 

 

Možni odgovori: 1 - izjemoma/ nikoli; 2 - redko; 3 - pogosto; 4 - zelo pogosto/ vselej 

 

Učitelji ne glede na pridobljeno dokvalifikacijo za delo z učenci s posebnimi potrebami 

večino navedenih ravnanj (takšnih ravnanj je enajst) ob motečem vedenju učencev uporabijo 

v povprečju pogosto. Tako učitelji s pridobljeno dokvalifikacijo (M=3,48) kot učitelji brez 

dokvalifikacije (M=3,39) se v povprečju najpogosteje pogovarjajo z učenci o pomenu 

primernega vedenja. Večine od navedenih ukrepov se učitelji s pridobljeno dokvalifikacijo v 

povprečju poslužujejo pogosteje kot učitelji brez dokvalifikacije. Izjemi sta pogovor z 

učencem po pouku in napotitev učenca iz razreda.    

Tako učitelji, ki so pridobili dokvalifikacijo za delo z otroki s posebnimi potrebami, kot tisti 

brez dokvalifikacije včasih ignorirajo manjše prestopke in nikoli oz. izjemoma napotijo 

učenca iz razreda. 
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Tabela 17: Analiza enakosti varianc in t-test - Ravnanja ob motečem vedenju učencev 

učiteljev glede na pridobitev dokvalifikacije za delo z učenci s posebnimi potrebami 

 

Ravnanja ob 

motečem vedenju 

učenca (V20) 

Levenov test o 

homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Sig. F-

testa o 

homog. 

varianc 

t df 

Sig. razlik 

med 

aritm. sr. 

Razlika 

aritm. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95% interval 

zaupanja 

razlik 

sp. zg. 

učenca takoj opozorim 0,13 0,71a 0,23 1397,00 0,82 0,02 0,09 -0,16 0,20 

se z učencem pogovorim o 

tem po pouku 
0,30 0,58a -1,12 1396,00 0,26 -0,10 0,09 -0,29 0,08 

imam tega učenca v 

bodoče pod večjo kontrolo 
0,02 0,89a 0,77 1397,00 0,44 0,07 0,09 -0,11 ,25 

ignoriram manjše 

prestopke 
6,32 0,01b 0,65 73,37 0,52 0,07 0,11 -0,14 0,28 

se o pomenu primernega 

vedenja pogovarjam z 

učenci 

0,20 0,65a 1,17 1395,00 0,24 0,09 0,08 -0,06 0,25 

pokličem starše na 

pogovor 
1,14 0,29a 1,82 1393,00 0,07 0,18 0,10 -0,01 0,37 

me zanima, kaj je razlog 

tega vedenja 
0,47 0,49a 1,45 1398,00 0,15 0,12 0,08 -0,03 0,27 

postanem bolj pozoren na 

tega učenca 
1,83 0,18a 1,46 1398,00 0,15 0,11 0,08 -0,05 0,27 

poiščem pomoč pri 

svetovalni službi 
0,00 0,99a 0,29 1388,00 0,78 0,03 0,10 -0,17 0,24 

razmislim, kaj učenec z 

vedenjem sporoča 
0,99 0,32a 2,17 1398,00 0,03 0,18 0,08 0,02 0,34 

skupaj z učencem 

oblikujeva dogovor o 

vedenju 

0,07 0,80a 2,01 1396,00 0,04 0,18 0,08 0,03 0,34 

napotim učenca iz razreda 4,01 0,05b -2,48 119,28 0,01 -0,13 0,05 -0,24 -0,03 

poiščem nove pedagoške 

prijeme 
0,39 0,53a 1,10 1411,00 0,27 0,13 0,12 -0,11 0,37 

Legenda: a Predpostavljamo, da sta varianci med seboj enaki. 
     b Predpostavljamo, da varianci med seboj nista enaki. 
     Sig. Statistična pomembnost 
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Analiza aritmetičnih sredin (t-test) kaže, da pri desetih odzivih med učitelji, ki so pridobili 

dokvalifikacijo za delo z učenci s posebnimi potrebami in tistimi, ki je niso, ni statistično 

pomembnih razlik. In sicer: učenca takoj opozorim, se z učencem pogovorim o tem po pouku, 

imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo, ignoriram manjše prestopke, se o pomenu 

primernega vedenja pogovarjam z učenci, pokličem starše na pogovor, zanima me, kaj je 

razlog tega vedenja, postanem bolj pozoren na tega učenca, poiščem pomoč pri svetovalni 

službi in poiščem nove pedagoške prijeme. 

 Le pri treh od trinajstih odzivov na moteče vedenje učencev se učitelji glede na to ali so 

pridobili dokvalifikacijo za delo z učenci s posebnimi potrebami ali ne, statistično pomembno 

razlikujejo.  

 

V grafičnem prikazu predstavljam odzive, v katerih se učitelji glede na to, ali so opravili 

dokvalifikacijo za delo z otroki s posebnimi potrebami, ali ne, statistično pomembno 

razlikujejo. Prikazana je tudi stopnja tveganja. 

 

Slika 25: Statistično značilne razlike v ravnanjih učiteljev ob motečem vedenju učencev glede 

na opravljeno dokvalifikacijo za delo z otroki s posebnimi potrebami 

0,18

0,18

-0,13

-0,15 -0,1 -0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2

napotim učenca iz razreda

skupaj z učencem oblikujeva
dogovor o vedenju

razmislim, kaj učenec z
vedenjem sporoča

razlika aritmetičnih sredin

 

Legenda: črna - stopnja tveganja ≤ 0, 01  

         bela - stopnja tveganja ≤ 0, 05 
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*Opomba: negativen rezultat pomeni, da je aritmetična sredina prve primerjane skupine (z 

dokvalifikacijo) manjša od aritmetične sredine druge primerjane skupine (brez 

dokvalifikacije) 

 

S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,01, lahko trdim, da učitelji brez pridobljene 

dokvalifikacije statistično značilno pogosteje učenca napotijo iz razreda kot učitelji s 

pridobljeno dokvalifikacijo (MD=-0,13).  

S tveganjem, ki je manjše ali enako 0,05, pa lahko trdim, da učitelji s pridobljeno 

dokvalifikacijo statistično značilno pogosteje kot učitelji brez pridobljene dokvalifikacije : 

- razmislijo, kaj učenec z vedenjem sporoča, (MD=0,18) in 

- skupaj z učencem oblikujejo dogovor o vedenju kot učitelji brez dokvalifikacije 

(MD=0,18). 

 

Statistično značilne razlike med aritmetičnima sredinama učiteljev glede na pridobljeno 

dokvalifikacijo za delo z učenci s posebnimi potrebami so večje pri razmisleku, kaj učenec z 

motečim vedenjem sporoča, in pri skupnem oblikovanju dogovora z učencem o vedenju ter 

manjše v primeru napotitve učenca iz razreda.  

Na osnovi predstavljenih analiz, lahko hipotezo, da »med učitelji obstajajo razlike v 

spoprijemanju z motečim vedenjem učencev glede na opravljeno dokvalifikacijo s 

področja dela z otroki s posebnimi potrebami« sprejmem le v treh odzivih od trinajstih. 

 

10.5.7 Stališča učiteljev do izstopajočih učencev in njihovo odzivanje na moteče vedenje 

 

7. Hipoteza: Obstaja močna povezanost med stališči učiteljev do izstopajočih učencev in 

njihovim odzivanjem na moteče vedenje. 

 

Povezanost med stališči učiteljev do izstopajočih učencev in njihovim ravnanjem ob motečem 

vedenju učencev bom analizirala z metodo glavnih komponent (Analyze-Dimension 

Reduction-Factor-Extraction/Method: Principal Components) in regresijsko analizo (Analyze-

Regression-Linear).  

Pred izvedbo omenjenih multivariatnih analiz sem izračunala opisne statistike tako za vse 

vrste ravnanj učiteljev ob motečem vedenju, kot za vsa stališča do izstopajočih učencev. 
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� Kako se učitelji spoprijemajo z motečim vedenjem učencev, sem merila na osnovi 

trinajstih trditev (20. vprašanje v vprašalniku – glej prilogo).  

 

Tabela 18:  Mere opisne statistike – ravnanja učiteljev ob motečem vedenju učencev 

Ravnanja ob motečem 

vedenju učencev 
N M SD SE KA KS 

učenca takoj opozorim 1556 3,34 0,70 0,02 -0,71 -0,20 

se z učencem pogovorim o tem 

po pouku 
1556 3,05 0,74 0,02 -0,29 -0,56 

 imam tega učenca v bodoče 

pod večjo kontrolo 
1555 2,92 0,73 0,02 -0,27 -0,19 

ignoriram manjše prestopke 1553 2,09 0,76 0,02 0,45 0,06 

se o pomenu primernega 

vedenja pogovarjam z učenci 
1554 3,40 0,63 0,02 -0,66 -0,17 

pokličem starše na pogovor 1552 2,56 0,81 0,02 0,05 -0,52 

me zanima, kaj je razlog tega 

vedenja 
1558 3,32 0,67 0,02 -0,69 0,20 

postanem bolj pozoren na tega 

učenca 
1557 3,31 0,62 0,02 -0,37 -0,31 

poiščem pomoč pri svetovalni 

službi 
1546 2,69 0,85 0,02 0,04 -0,79 

 razmislim, kaj učenec z 

vedenjem sporoča 
1557 3,22 0,67 0,02 -0,35 -0,54 

skupaj z učencem oblikujeva 

dogovor o vedenju 
1555 3,11 0,73 0,02 -0,44 -0,27 

napotim učenca iz razreda 1571 1,30 0,95 0,02 6,32 47,15 

poiščem nove pedagoške 

prijeme 
1571 2,87 0,95 0,02 3,11 18,27 

Lestvica odgovorov: 1 – Nikoli/izjemoma, 2 – Včasih, 3 – Pogosto, 4 – Zelo pogosto, vselej 

Legenda: M – Aritmetična sredina, SD – Standardni odklon, SE – Standardna napaka 
aritmetične sredine, KA – Koeficient asimetrije, KS – Koeficient sploščenosti 
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Slika 26: Ravnanja učiteljev ob motečem vedenju učencev – aritmetična sredina (»Vaša 

ravnanja ob motečem vedenju učencev so: Ko opazim moteče vedenje …«) 

2,87

1,30

3,11

3,22

2,69

3,31

3,32

2,56

3,40

2,09

2,92

3,05

3,34

poiščem nove pedagoške prijeme

napotim učenca iz razreda

skupaj z učencem oblikujeva dogovor o vedenju

 razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča

poiščem pomoč pri svetovalni službi

postanem bolj pozoren na tega učenca

me zanima, kaj je razlog tega vedenja

pokličem starše na pogovor

se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z učenci

ignoriram manjše prestopke

 imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo

se z učencem pogovorim o tem po pouku

učenca takoj opozorim

aritmetična sredina

 

V povprečju učitelji večino od navedenih ukrepov uporabljajo pogosto. V povprečju se 

najpogosteje o pomenu primernega vedenja pogovarjajo z učenci (M=3,40). V povprečju 

pogosto učenca, ki se moteče vede, takoj opozorijo (M=3,34), zanima jih, kaj je razlog 

motečega vedenja (M=3,32), postanejo bolj pozorni na tega učenca (M=3,31), razmislijo, kaj 

učenec z vedenjem sporoča (M=3,22), skupaj z učencem oblikujejo dogovor o vedenju 

(M=3,11), z učencem se pogovorijo po pouku (M=3,05), učenca imajo v bodoče pod večjo 

kontrolo (M=2,92), poiščejo nove pedagoške pristope (M=2,87), poiščejo pomoč pri 

svetovalni službi (M=2,69) in pokličejo starše na pogovor (M=2,56). Učitelji v povprečju 

včasih ignorirajo manjše prestopke (M=2,09) in nikoli oz. izjemoma napotijo učenca iz 

razreda (M=1,30). 

Rezultati naše raziskave so presenetljivi, saj kažejo drugačno sliko kot več drugih raziskav 

(Gossen, 1993; Hyman, 1997, v Pšunder, 2005; Pšunder, 2006). Učitelji se najpogosteje z 

učenci pogovarjajo o pomenu primernega vedenja, pogosto jih zanimajo razlogi za 

izstopajoče vedenje, razmislijo, kaj jim učenec z vedenjem sporoča in pogosto skupaj z njim 

oblikujejo dogovor. Najstrožji ukrep, napotitev učenca iz razreda, učitelji uporabijo 

izjemoma. Pomembno se mi zdi, da učitelji rastejo v zavedanju, kako pomembno je učenca 

razumeti. Vendar se obenem sprašujem, na kakšnem nivoju je dejansko komunikacija med 

učiteljem in učencem v naših šolah. Dejstvo je namreč, da pogovor lahko poteka na zelo 

različne načine. Zanimivo se mi zdi, da učitelji sorazmerno redko poiščejo nove pedagoške 

pristope in skušajo težave rešiti v sodelovanju s svetovalno službo ter starši otroka. To me 
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napeljuje k razmišljanju, zakaj je tako. Ali so učitelji tako prepričani v učinkovitost svojih 

ukrepov? Če bi to držalo, potem disciplina v šoli ne bi bila tak problem. Bolj verjetno se mi 

zdi, da učitelji najpogosteje ravnajo intuitivno, za poglobljeno razumevanje disciplinske 

problematike pa si ne vzamejo časa ali nimajo interesa. Na področju strategij bi bilo treba po 

mojem mnenju pripraviti raziskavo, ki bi se discipline lotila širše (v smislu razrednega 

menedžmenta) in bolj konkretno (npr. kako poteka pogovor).    

Preverila sem tudi koeficienta asimetrije in sploščenosti za vse spremenljivke, ki kažeta 

porazdelitev odgovorov spremenljivk. Koeficient asimetrije kaže, da je 8 spremenljivk 

asimetričnih v levo (večji delež odgovorov je na negativni strani), 3 spremenljivke so 

asimetrične v desno (večji delež odgovorov je na pozitivni strani) in 2 spremenljivki sta 

simetrični (večji delež odgovorov ni niti pozitivnih niti negativnih). Koeficient sploščenosti 

pa kaže, da je 9 spremenljivk sploščenih (velika razpršenost med odgovori), 1 koničasta 

(majhna razpršenost med odgovori) in 3 so normalno porazdeljene (povprečna razpršenost 

med odgovori). 

 

� Kakšna so stališča učiteljev do izstopajočih učencev, sem merila na osnovi štirinajstih 

trditev (19. vprašanje v vprašalniku – glej prilogo). 

 

Tabela 19: Mere opisne statistike – Stališča učiteljev do izstopajočih učencev 

Stališča učiteljev do 

izstopajočih učencev 
N M SD SE KA KS 

so takšni zaradi popustljivosti 

sodobne vzgoje 
1503 3,89 0,80 0,02 -0,25 -0,24 

so v sedanjem šolskem sistemu 

preveč zaščiteni 
1503 3,92 0,88 0,02 -0,45 -0,37 

nas s svojim vedenjem 

opozarjajo, da je nekaj narobe 
1503 3,90 0,78 0,02 -0,25 -0,28 

so "dežurni krivci" za vse kar ni 

prav v razredu 
1503 2,54 0,89 0,02 0,21 -0,12 

bi se morali šolati v posebnih 

ustanovah 
1503 2,34 0,98 0,02 0,52 0,14 

so za učitelja zelo naporni 1503 4,23 0,79 0,02 -0,88 0,71 

se bi bolje vedli, če bi se na šoli 

z njimi več ukvarjali 
1503 3,10 0,83 0,02 0,11 0,30 

bi potrebovali več pozornosti in 

timskega ukvarjanja 
1503 3,50 0,83 0,02 -0,11 0,05 
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me spravijo iz tira 1503 2,83 0,93 0,02 0,06 -0,19 

so pogosto pretirano zaščiteni s 

strani staršev 
1503 3,78 0,80 0,02 -0,14 -0,38 

sodijo pod pristojnost svetovalne 

službe 
1503 3,33 0,88 0,02 -0,04 0,04 

so v stiski, ki pa je učitelji ne 

razumejo 
1503 2,88 0,84 0,02 0,05 0,47 

se ne znajo uveljaviti na socialno 

sprejemljiv način 
1503 3,62 0,80 0,02 -0,12 -0,11 

so za učitelje prav poseben izziv 1503 3,78 0,93 0,02 -0,50 -0,12 

Lestvica odgovorov: 1 – Sploh se ne strinjam, 2 – Ne strinjam se, 3 – Delno se strinjam, 

delno ne,  4 – Strinjam se, 5 – Popolnoma se strinjam 

Legenda: M – Aritmetična sredina, SD – Standardni odklon, SE – Standardna napaka 

aritmetične sredine, KA – Koeficient asimetrije, KS – Koeficient sploščenosti 

 

Slika 27: Stališča učiteljev do izstopajočih učencev – aritmetična sredina (»V kolikšni meri 

soglašate s spodnjimi trditvami? Učenci/-ke z izstopajočim vedenjem …«)  
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aritmetična sredina

 

 

Učitelji se v povprečju najbolj strinjajo, da so izstopajoči učenci za učitelja zelo naporni 

(M=4,23). V povprečju  se učitelji strinjajo tudi, da so ti učenci v sedanjem šolskem sistemu 

preveč zaščiteni (M=3,92), da nas s svojim vedenjem opozarjajo, da je nekaj narobe (M=3,9), 

da so takšni zaradi popustljivosti sodobne vzgoje (M=3,89), da so pogosto pretirano zaščiteni 
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s strani staršev (M=3,78), da so za učitelje prav poseben izziv (M=3,78), da se ne znajo 

uveljaviti na socialno sprejemljiv način (M=3,62) in da bi potrebovali več timskega 

ukvarjanja (M=3,5). V povprečju  se učitelji delno strinjajo, delno pa ne, da izstopajoči učenci 

sodijo pod pristojnost svetovalne službe (M=3,33), da bi se ti učenci bolje vedli, če bi se na 

šoli z njimi več ukvarjali (M=3,10), da so v stiski, ki je učitelji ne razumejo (M=2,88), da 

spravijo učitelja iz tira (M=2,83) in da so pogosto »dežurni krivci« za vse, kar je narobe v 

razredu (M=2,54). Edino stališče, s katerim se učitelji v povprečju ne strinjajo, je, da bi se 

izstopajoči učenci morali šolati v posebnih ustanovah (M=2,30).  

V več raziskavah je bilo ugotovljeno, da moteče vedenje učencev učiteljem jemlje veliko časa 

in energije. To se je izkazalo tudi v naši raziskavi, saj se učitelji v povprečju najbolj strinjajo, 

da so učenci, ki se izstopajoče vedejo, zelo naporni. Vzroke za izstopajoče vedenje učencev 

učitelji pripisujejo predvsem družbenim in vzgojnim dejavnikom ter osebnostnim lastnostim 

učencev, kar ugotavljajo tudi že navedene raziskave (Brophy in Rohrkemper, 1981, v Mesko, 

Lang in Bernath, 2009; Medway, 1979, v Mesko, Lang, Bernath, 2009; Sojč, 1993; Pšunder, 

2004; Lawrence idr., 1986, v Mesko, Lang in Bernath, 2009). Pomembno pa se mi zdi to, da 

učitelji vidijo rešitev v timskem ukvarjanju s temi učenci, nikakor pa ne v šolanju teh učencev 

v posebnih ustanovah. 

Preverila sem še koeficienta asimetrije in sploščenosti za vse spremenljivke, ki kažeta 

porazdelitev odgovorov spremenljivk. Koeficient asimetrije kaže, da je 9 spremenljivk 

asimetričnih v levo (večji delež odgovorov je na negativni strani), 3 spremenljivke so 

asimetrične v desno (večji delež odgovorov je na pozitivni strani) in 2 spremenljivki sta 

simetrični (večji delež odgovorov ni niti pozitivnih niti negativnih). Koeficient sploščenosti 

pa kaže, da je 8 spremenljivk sploščenih (velika razpršenost med odgovori), 4 koničaste 

(majhna razpršenost med odgovori) in 2 sta normalno porazdeljeni (povprečna razpršenost 

med odgovori). 

 

V nadaljevanju sem z metodo glavnih komponent (Analyze-Dimension Reduction Factor-

Extraction=Principal Components Method) ravnanja učiteljev ob motečem vedenju učencev  

razdelila na 3 komponente, s katerimi pojasnim 49,04% variabilnosti. Prva komponenta 

pojasni največji delež variance,  to je 29,22%, druga 10,65% in tretja 9,17% variance. 

Zanesljivost sem preverjala s koeficientom zanesljivosti Cronbach alpha, ki je  0,75. 
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Tabela 20: Pojasnjenost celotne variance po komponentah 

 

Komponenta 
Začetne lastne vrednosti 

Skupaj % pojasnjene variance Kumulativni % 

1 3,798 29,216 29,216 

2 1,390 10,650 39,866 

3 1,192 9,170 49,037 
4 ,942 7,250 56,287 

5 ,877 6,742 63,029 

6 ,792 6,091 69,120 

7 ,726 5,582 74,702 

8 ,699 5,380 80,082 

9 ,663 5,100 85,183 

10 ,576 4,433 89,615 

11 ,516 3,971 93,587 

12 ,438 3,368 96,954 

13 ,396 3,046 100,000 

Izločevalna metoda: Metoda glavnih komponent 

 

Kako so se spremenljivke ravnanj učiteljev razvrstile med različne komponente, je razvidno iz 

spodnje tabele komponent. 

 

Tabela 21: Tabela treh izločenih komponent 

 

Ravnanja ob motečem vedenju učencev 
Komponenta 

Prva Druga Tretja  

učenca takoj opozorim ,139 ,795 ,063 

se z učencem pogovorim o tem po pouku ,557 ,317 -,095 

imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo ,449 ,342 ,436 

ignoriram manjše prestopke -,012 -,598 ,322 

se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z učenci ,562 ,012 -,300 

pokličem starše na pogovor ,601 ,081 ,222 

me zanima, kaj je razlog tega vedenja ,698 -,136 -,155 

postanem bolj pozoren na tega učenca ,695 ,023 ,141 

poiščem pomoč pri svetovalni službi ,569 -,187 ,354 
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razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča ,708 -,257 -,161 

skupaj z učencem oblikujeva dogovor o vedenju ,707 -,022 -,175 

napotim učenca iz razreda -,007 -,027 ,712 

poiščem nove pedagoške prijeme ,543 -,222 -,112 

Izločevalna metoda: Metoda glavnih komponent 

Izločene 3 komponente   

 

Tri izbrane komponente sem glede na to, katere spremenljivke jih sestavljajo/opisujejo, 

poimenovala na sledeč način: 

 

1. KOMPONENTA: Iskanje rešitve  

Komponento opisuje deset trditev, odzivov, s katerimi učitelji ob motečem vedenju učenca na 

takšen ali drugačen način poskušajo poiskati rešitev za tovrstno vedenje. Trditve, ki opisujejo 

1. komponento, so:  

- »Razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča.«  

- »Skupaj z učencem oblikujeva dogovor o vedenju.« 

- »Zanima me, kaj je razlog tega vedenja.« 

- »Postanem bolj pozoren na tega učenca.« 

- »Pokličem starše na pogovor.« 

- »Poiščem pomoč pri svetovalni službi.« 

- »Se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z učenci.« 

- »Se z učencem o tem pogovorim po pouku.« 

- »Poiščem nove pedagoške prijeme.« 

- »Imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo.« 

Gre torej za aktivno reševanje težav, v katero učitelj vključuje učenca, razred, svetovalno 

službo in starše. Učitelj motečega vedenja ne odpravi na hitro, pač pa premisli o razlogih zanj 

in skuša poiskati primeren način, ki bi pomagal učencu. 

 

2. KOMPONENTA: Takojšen odziv 

Komponento predstavljata dve trditvi, ki opisujeta učiteljev takojšen odziv na moteče vedenje 

učenca.  Trditvi, ki opisujeta 2. komponento, sta:  

- »Učenca takoj opozorim.«  
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- »Ne ignoriram manjših prestopkov.« (Trditev »Ignoriram manjše prestopke« 

ima v vprašalniku negativen predznak, zato je treba njen pomen interpretirati 

ravno obratno, kar pomeni »Ne ignoriram manjših prestopkov«.) 

 

3. KOMPONENTA: Izklju čitev in povečanje kontrole  

Komponento opisujeta dve trditvi, ki opisujeta najstrožjo raven učiteljevega spoprijemanja z 

motečim vedenjem učenca – izključitev (»Napotim učenca iz razreda«) ali vsaj večja kontrola 

v bodoče (»Imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo«). 

 

Predstavljene komponente sem v nadaljevanju analizirala z regresijsko analizo (Analyze-

Regression-Linear), s katero sem preverila vpliv vsakega posameznega stališča/vsake 

posamezne trditve na spoprijemanje učiteljev z motečim vedenjem, torej vpliv na vsako 

izmed treh oblikovanih komponent spoprijemanja z motečim vedenjem – Iskanje rešitve, 

Takojšen odziv in Izključitev in povečanje kontrole.  

Regresijsko analizo sem izvedla z metodo »stepwise«, ki v analizi obdrži le statistično 

pomembne spremenljivke pri stopnji tveganja ≤ 0,05. 

 
Tabela 22:  Povzetek in test celotnega regresijskega modela 

 

Komponenta R 
R 

kvadrat  

Popravljeni R 

kvadrat 

Standardna 

napaka E 
F 

Stopnja 

značilnosti 

1 0,390 0,152 0,148 0,923 32,757 0,000 

2 0,210 0,044 0,041 0,981 13,546 0,000 

3 0,339 0,115 0,112 0,947 47,574 0,000 

 

Za test zanesljivosti celotnega regresijskega modela je najpomembnejša vrednost statistike F 

in njena stopnja značilnosti. V mojem primeru je napovedovanje iz regresijskega modela za 

vse tri komponente in spremenljivke stališč zanesljivo, kar lahko trdim s stopnjo tveganja, ki 

je manjša od 0,01. Slednje potrjujejo tudi nizke vrednosti standardne napake E. Poleg teh 

podatkov pomembno informacijo o modelu poda tudi R-kvadrat oz. popravljeni R-kvadrat, ki 

pove, koliko variabilnosti komponente lahko pojasnimo z neodvisnimi spremenljivkami. 

V nadaljevanju predstavljam tabele regresijskih koeficientov za vse tri komponente, ki 

predstavljajo rezultat regresijske analize. V njih je pomemben standardiziran koeficient beta, 

ki kaže velikost vpliva na odvisno spremenljivko, v mojem primeru torej na posamezno 
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komponento. Večja kot je vrednost koeficienta beta, večji vpliv ima neodvisna spremenljivka, 

torej posamezno stališče, na komponento. Pomembni sta tudi vrednosti statistike t ter njene 

stopnje značilnosti. Statistika t mora biti čim večja, stopnja značilnosti oz. tveganja pa manjša 

od 0,05, da lahko rečemo, da ima neodvisna spremenljivka statistično značilen vpliv na 

komponento. 

 
Tabela 23: Regresijski koeficienti – Prva komponenta: Iskanje rešitve 

 

Odvisna 

sprem. 
 

Nestand. koef. 
Stand.  

koef. 
t 

Stopnja 

znač. 
B 

Stand.  

napaka 
Beta 

Prva 

komp.: 

Iskanje 

rešitve 

(Konstanta) -1,974 ,192  -10,300 ,000 
nas s svojim vedenjem 

opozarjajo, da je nekaj narobe ,277 ,034 ,216 8,269 ,000 

so za učitelje prav poseben 

izziv ,146 ,028 ,136 5,186 ,000 

me spravijo iz tira -,162 ,027 -,150 -6,030 ,000 
sodijo pod pristojnost 

svetovalne službe ,145 ,028 ,127 5,101 ,000 

se ne znajo uveljaviti na 

socialno sprejemljiv način ,110 ,035 ,087 3,170 ,002 

so v stiski, ki pa je učitelji ne 

razumejo -,104 ,033 -,087 -3,199 ,001 

bi potrebovali več pozornosti in 

timskega ukvarjanja ,143 ,037 ,119 3,840 ,000 

se bi bolje vedli, če bi se na šoli 

z njimi več ukvarjali -,093 ,037 -,077 -2,521 ,012 
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Slika 28: Regresijski model stališč in prve komponente “Iskanje rešitve” 

 

 

 

Opomba: Ker sem uporabila metodo »stepwise«, so v regresijskem modelu predstavljene 

spremenljivke, ki imajo statistično značilen vpliv. 

 

Učitelji, ki ob soočenju z izstopajočim, motečim vedenjem učencev iščejo rešitve, se v 

največji meri strinjajo, da jih učenci s svojim izstopajočim vedenjem opozarjajo, da je nekaj 

narobe (β=0,22). Izstopajoči učenci jim predstavljajo poseben izziv (β=0,14) in jih ne spravijo 

iz tira (β=-0,15). Menijo, da ti učenci sodijo pod pristojnost svetovalne službe (β=0,13). 

Menim, da ne v smislu, da bi morala svetovalna služba prevzeti tega učenca, pač pa v smislu 

nujnega dobrega sodelovanja s svetovalno službo. Učitelji, ki v primeru motečega vedenja 

učencev iščejo rešitve, se v manjši meri strinjajo tudi, da se izstopajoči učenci ne znajo 

uveljaviti na socialno sprejemljiv način (β=0,09) in da bi potrebovali več pozornosti in 

timskega ukvarjanja z njimi (β=0,12). Ne strinjajo pa se, da so učenci v stiski, ki je učitelji ne 

razumejo (β=-0,09) in da bi se ti učenci bolje vedli, če bi se na šoli z njimi več ukvarjali (β=-

0,08). Slednji stališči razumem tako, da so učitelji, ki iščejo rešitve, prepričani, da razumejo 
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stisko učencev in da učencem ne bi pomagalo več ukvarjanja, ampak kvalitetnejše, timsko 

delo z njimi.  

 

Tabela 24: Regresijski koeficienti – Druga komponenta: Takojšen odziv 

 

Odvisna 

Sprem. 
 

Nestand. Koef. 
Stand. 

koef. 
t 

Stopnja  

znač. 
B 

Stand.  

napaka 
Beta 

Druga  

komp.:  

Takojšen  

odziv 

(Konstanta) ,331 ,213  1,556 ,120 
so za učitelje prav 

poseben izziv -,096 ,029 -,089 -3,295 ,001 

so v sedanjem šolskem 

sistemu preveč zaščiteni ,111 ,030 ,097 3,685 ,000 

so v stiski, ki pa je 

učitelji ne razumejo -,096 ,032 -,081 -2,984 ,003 

nas s svojim vedenjem 

opozarjajo, da je nekaj 

narobe 
-,086 ,035 -,067 -2,488 ,013 

sodijo pod pristojnost 

svetovalne službe ,063 ,030 ,055 2,087 ,037 
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Slika 29: Regresijski model stališč in druge komponente »Takojšen odziv« 

 
 

 

 

Opomba: Ker sem uporabila metodo »stepwise«, so v regresijskem modelu predstavljene 

spremenljivke, ki imajo statistično značilen vpliv. 

 

Ravnanja ob motečem vedenju učencev, ki jih predstavlja druga komponenta – ravnanja, s 

katerimi se učitelji na moteče vedenje odzovejo takoj –, najpogosteje uporabljajo učitelji, ki 

se strinjajo, da so izstopajoči učenci v sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni (β=0,10) in 

da ti učenci sodijo pod pristojnost svetovalne službe (β=0,06). Učiteljem, ki se na moteče 

vedenje odzovejo takoj, izstopajoči učenci ne predstavljajo posebnega izziva (β=-0,089). Ne 

strinjajo se s trditvama, da so izstopajoči učenci v stiski, ki pa je učitelji ne razumejo (β=-

0,08), in da  s svojim vedenjem opozarjajo, da je nekaj narobe (β=-0,07). Iz navedenega lahko 

povzamemo, da učitelji, ki se na moteče vedenje učencev odzovejo takoj, menijo, da 

izstopajoče vedenje ni izraz učenčeve stiske, da so ti učenci le preveč zaščiteni in da bi se z 

njimi morali ukvarjati drugi.  
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Tabela 25: Regresijski koeficienti – Tretja komponenta: Izključitev, povečanje kontrole 

 

Odvisna 

sprem. 
 

Nestand. koef. 
Stand. 

koef. 
t 

Stopnja 

znač. 
B 

Stand.  

napaka 
Beta 

Tretja 

komp.: 

Izklju čitev, 

povečanje 

kontrole 

(Konstanta) -1,575 ,137  -11,472 ,000 
me spravijo iz tira ,278 ,028 ,257 10,100 ,000 
sodijo pod pristojnost 

svetovalne službe ,112 ,030 ,098 3,756 ,000 

bi se morali šolati v 

posebnih ustanovah ,094 ,027 ,091 3,514 ,000 

so v stiski, ki pa je učitelji 

ne razumejo ,070 ,030 ,058 2,334 ,020 

 

 

Slika 30: Regresijski model stališč in tretje komponente »Izključitev, povečanje kontrole« 

 

 
 

Opomba: Ker sem uporabila metodo »stepwise«, so v regresijskem modelu predstavljene 

spremenljivke, ki imajo statistično značilen vpliv. 

 

Na moteče vedenje učencev se z izključitvijo ali povečanjem kontrole najpogosteje odzovejo 

učitelji, ki se strinjajo, da jih izstopajoči učenci spravijo iz tira (β=0,26). 
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Na moteče vedenje se z izključitvijo ali povečanjem kontrole odzovejo tudi učitelji, ki se sicer 

v nekoliko manjši meri, a vseeno strinjajo, da izstopajoči učenci sodijo pod pristojnost 

svetovalne službe (β=0,10), da bi se morali šolati v posebnih ustanovah (β=0,09) oziroma da 

so v stiski, ki pa je učitelji ne razumejo (β=0,06).  

Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da učitelji, ki se na moteče vedenje učenca odzovejo 

z izključitvijo in povečanjem kontrole, čutijo svojo nemoč – izstopajoči učenci jih spravijo iz 

tira, in čeprav vedo, da so ti učenci v stiski, jih ne razumejo. Prepričani so, da bi zanje 

ustrezno poskrbeli drugi – svetovalna služba ali celo druga ustanova.      

 

Kot povzetek analiz vpliva stališč učiteljev do izstopajočih učencev na ravnanje ob motečem 

vedenju učencev sem za lažji pregled pripravila spodnjo tabelo. 

 

Tabela 26: Povzetek analiz – Vpliv stališč na ravnanja 

 

Stališča učiteljev do izstopajočih učencev 

Komponente 

Iskanje  

rešitve 

Takojšen  

odziv 

Izklju čitev,  

povečanje 

kontrole 

so takšni zaradi popustljivosti sodobne vzgoje    

so v sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni  +  

nas s svojim vedenjem opozarjajo, da je nekaj narobe ++ -  

so "dežurni krivci" za vse kar ni prav v razredu    

bi se morali šolati v posebnih ustanovah   + 

so za učitelja zelo naporni    

se bi bolje vedli, če bi se na šoli z njimi več ukvarjali -   

bi potrebovali več pozornosti in timskega ukvarjanja ++   

me spravijo iz tira - -  ++ 

so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev    

sodijo pod pristojnost svetovalne službe ++ + + 

so v stiski, ki pa je učitelji ne razumejo - - + 

se ne znajo uveljaviti na socialno sprejemljiv način +   

so za učitelje prav poseben izziv ++ -  

Legenda: ++ zelo pogosto/vselej, + pogosto, 0 včasih, - - nikoli/izjemoma 
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Iz zgornje tabele je razvidno, da stališča učiteljev do izstopajočih učencev res vplivajo na 

njihova ravnanja ob motečem vedenju, saj se vpliv kaže pri večini stališč (desetih od 

štirinajstih).  

Na osnovi predstavljenih analiz vpliva stališč učiteljev o izstopajočih učencih na njihove 

odzive na moteče vedenje potrjujem sedmo hipotezo, da »obstaja močna povezanost med 

stališči učiteljev do izstopajočih učencev in njihovim odzivanjem na moteče vedenje«. 
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11 ZAKLJU ČEK IN SKLEPNE MISLI 

 
O disciplinskih težavah v šoli in njihovem reševanju je napisanih na tisoče knjig in strokovnih 

člankov. O disciplini se razpravlja na vsakem koraku. In prav na mestu se mi zdi vprašanje ali 

je potrebno še eno magistrsko delo na to temo?  

Odkar sem zaključila študij delam kot vzgojiteljica v vrtcu in lahko rečem, da o vprašanju 

discipline razmišljam že od začetka svoje poklicne poti. Izstopajoče vedenje (od pogostejših 

in blažjih oblik vedenja kot so nesodelovanje, nezaineresiranost, kričanje, vpadanje v besedo, 

dirjanje po igralnici, do težjih kot npr. pretepanje, napadi besa, trme, samopoškodovanje, itd.) 

se pojavlja že pri predšolskih otrocih in je za vzgojitelja lahko zelo naporno.  Večkrat sem se 

v svojih razmišljanjih in pri reševanju težav z motečim vedenjem otrok, počutila osamljeno in 

nerazumljeno. Vendar nisem obupala. Raziskovala, iskala ter učila sem se naprej. Pričujoče 

magistrsko delo zame osebno predstavlja nadgradnjo mojega razmišljanja in strokovno 

podlago za nadaljnje raziskovanje ter delo.  Zato  je bilo meni potrebno in  nadvse koristno. A 

upam, da ne le zame. 

Dejstvo, da je izstopajoče vedenje učencev po mnenju učiteljev še vedno najtežji in najbolj 

stresen vidik njihovega dela (Furlong, Morisson in Dear, 1994; Kuzsman in Schnall, 1987; 

Safran in Safran, 1988, v Liaupsin, Scott, 2008), kaže na to, da je tema magistrskega dela  

aktualna.  

Osnovno izhodišče mojega dela je bila predstavitev disciplinske problematike in njeno 

reševanje z vidika učitelja. Namesto učenca, ki se izstopajoče vede, ki ga večina strokovnih 

virov o disciplinskih težavah postavlja v središče, sem skušala v središče postaviti učitelja. 

Prepričana sem, da je v današnjem času to zelo pomembno. Družbene spremembe so namreč 

močno zaznamovale položaj in vlogo učiteljev. Nekdaj samoumevna avtoriteta se je 

razblinila. Pojavila so se nova pričakovanja in zahteve. Učitelj mora biti inovativen, 

ustvarjalen. Poleg svoje stroke mora obvladati tudi druge pedagoške veščine, imeti določene 

osebnostne kvalitete, sposobnosti načrtovanja, vodenja, organiziranja, prilagajanja, 

sodelovanja z učenci, starši, sodelavci, itd. Skratka od učiteljev se pričakuje, da bodo popolni 

- nekakšni nadljudje, ki pod vedno večjimi pritiski politike, stroke in celotne družbe za nižje 

plače samaritansko skrbijo za prihodnje rodove. Kdor tega ne zmore je slab, nesposoben, »za 

na Zavod«. In kdor ne zmore »spraviti otrok v red«, prav tako. A vendar učitelji molčijo. 

Nihče namreč noče biti nesposoben. Tako se večinoma vsak zase, na svoj način bori z 

negotovostjo in težkimi družbenimi razmerami, ki vplivajo na njihovo osebno in poklicno 

življenje. Z nenehnim pomanjkanjem časa, emocionalnim stresom, pomanjkanjem 



 

160 
 

pripravljenosti učencev za sodelovanje in učenje, nespoštovanjem do učiteljev, napornimi, 

zahtevnimi ali nezainteresiranimi starši učencev, s pomanjkanjem podpore s strani nadrejenih, 

itd.  

Pri vseh teh težavah je pravzaprav zanimivo, da učitelji kot največji problem pri svojem delu 

navajajo moteče, neprimerno vedenje učencev. V takšnih nemogočih razmerah, ko vsi od nas 

pričakujejo več kot smo sposobni narediti in se moramo ob tem, z nasmeškom na obrazu, še 

sprenevedati, da nam uspeva » z levo roko«, pogosto najdemo  nekoga, ki je kriv za naš 

občutek neučinkovitosti in nezadovoljstva. Ravnatelja ne moremo »postaviti na stol za 

premislek«, prav tako ne ministra in staršev, ki te lahko za vsak napačen korak tožijo. In tako 

so najbolj pri roki otroci, tisti »izstopajoči«.  

Glede na to, da je disciplina v šoli tak problem, me je zanimalo katere oblike vedenja so za 

učitelje najbolj moteče, katere se najpogosteje pojavljajo in s katerimi se najtežje  

spoprijemajo. Pri primerjanju raziskav več avtorjev (v tabeli str.17, 18) sem ugotovila, da 

učiteljem največ težav povzročajo manj intenzivne oblike izstopajočega vedenja (npr. 

nepozornost, motenje ostalih, nesamostojnost, nespoštovanje pravil), ki so moteče predvsem 

zaradi svoje pogostosti. Z resnejšimi oblikami (npr. nasilnost, neprimerni odnosi do učitelja in 

učencev) se sicer redkeje srečajo, a se z njimi najtežje spoprijemajo. Skupni imenovalec 

vedenjskih oblik, ki jih učitelji opišejo kot najpogostejše, najbolj moteče in najzahtevnejše je 

eksternaliziranost vedenja. Tudi v naši raziskavi (Kobolt, 2008) smo ugotovili, da 

internaliziranega vedenja učencev učitelji večinoma ne zaznavajo kot motečega.   

Eden izmed ciljev mojega dela je bil tudi ugotoviti, kako se učitelji z motečim vedenjem 

spoprijemajo in kako učinkoviti so pri tem. Več raziskav (Gossen, 1993, Hyman, 1997, v 

Pšunder, 2005, Brophy, 1996, Brophy in McCaslin, 1992, v Pšunder, 2005, Pšunder, 2006) je 

pokazalo, da se učitelji z motečim vedenjem še vedno spoprijemajo na dokaj tradicionalen 

način. Prevladujejo kaznovalni, omejevalni ukrepi kot na primer kaznovanje, kritiziranje, 

pridiganje, užaljenost, ipd. In to kljub temu, da se učiteljem zdijo drugi »mehkejši« načini 

ukrepanja bolj primerni (Almog, 2005, Pšunder, 2006). Naša raziskava (in podobno raziskava 

Hodges Kullina, 2007/2008) je pokazala drugačno stanje. Učitelji se najpogosteje z učenci 

pogovarjajo o pomenu primernega vedenja, pogosto jih zanimajo razlogi za izstopajoče 

vedenje, razmislijo, kaj jim učenec z vedenjem sporoča in pogosto skupaj z njim oblikujejo 

dogovor. Najstrožji ukrep, napotitev učenca iz razreda, učitelji uporabijo izjemoma. Na prvi 

pogled bi lahko rekli, da se učitelji že zavedajo neučinkovitosti kaznovalnih ukrepov. Vendar 

na podlagi naše raziskave tega ne moremo trditi zagotovo. Danes je namreč zelo moderno 

reči, da z otrokom sodelujemo, se dogovarjamo in pogovarjamo. Pogovor z otrokom pa lahko 
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poteka na zelo različne načine. Za vpogled v realno stanje v praksi bi bilo po mojem mnenju 

potrebno izvesti dodatno, najbolje kvalitativno raziskavo v kateri bi učitelje in učence bolj 

natančno povprašali o načinih spoprijemanja z motečim vedenjem. Zanimivo je namreč, da 

učitelje pogosto tako učenci kot kolegi učitelji vidijo drugače – bolj kaznovalno usmerjene, 

kot pa se vidijo sami (Sojč1993, Lewis in Lovegrove, 1988, v Lewis, 2006).    

Tudi naša ugotovitev, da učitelji sorazmerno redko poiščejo nove pedagoške pristope in, da le 

redko skušajo težave rešiti v sodelovanju s svetovalno službo ter starši otroka, kaže na to, da 

se dejansko v praksi le počasi premika. Osebno me to ne čudi. Začudena bi bila, če bi se 

učitelji v že opisanih razmerah (različni pritiski – stres, časovni pritisk, preobremenjenost, 

pomanjkanje podpore s strani nadrejenih, itd.) sami od sebe odvrnili od uveljavljene prakse. 

Dejstvo je, da so kaznovalni ukrepi na prvi pogled zelo učinkoviti, saj moteče vedenje 

običajno hitro odpravijo. Poleg tega so nam kaznovalni ukrepi bliže že zaradi izkušenj z 

disciplino v našem otroštvu in času šolanja. »Kdor ne uboga, ga tepe nadloga.« ali pa »Za 

vsako rit palica raste.« so slovenski pregovori, ki kažejo na zgodovino discipliniranja v 

našem prostoru. Seveda danes ne tepemo več, a v naših glavah kaznovanje ostaja še vedno 

najbolj logična posledica za neprimerno vedenje. Bistveno je, da se tega zavemo in skušamo 

ob soočenju z vedenjem, ki nas vznemirja, ravnati čim bolj mirno in premišljeno. To je 

predvsem pomembno zato, ker so raziskave (Emmer, Evertson in Anderson, 1980; Emmer, 

Evertson, Clements in Worsham, 1994; Lewis, 2001, v Pšunder, 2005) pokazale, da  učitelj z 

neustreznim načinom spoprijemanja z motečim vedenjem vstopi v »začarani krog« 

neučinkovitosti iz katerega le težko izstopi. Neučinkovito spoprijemanje z motečim vedenjem 

namreč vodi v slabe medsebojne odnose med učiteljem in učenci, kar običajno spodbudi še 

več disciplinskih težav. Učitelj vedno znova izgublja čas in energijo za »gašenje« 

disciplinskih problemov, kar ga vodi v občutke nemoči, nezadovoljstva, neučinkovitosti in 

lahko tudi izgorelosti.  

V teoretičnem delu sem predstavila tudi najvidnejše disciplinske pristope in modele. Glede na 

omenjene raziskave (Gossen, 1993, Hyman, 1997, v Pšunder, 2005, Brophy, 1996, Brophy in 

McCaslin, 1992, v Pšunder, 2005, Pšunder, 2006)  ugotavljam, da se v praksi učitelji 

najpogosteje poslužujejo ukrepov značilnih za intervencionistični pristop (Edwards, 2008, 

Pšunder, 2004, Tauber, 1999, Wolfgang, 2005), za katerega je značilna intenzivna stopnja 

nadzora. Učiteljeva naloga je, da z ustreznimi podkrepitvami (kaznimi in nagradami) ureja 

vedenje v razredu. Naša raziskava pa je pokazala, da se učitelji najpogosteje ravnajo v skladu 

z interakcionističnim pristopom zmernega nadzora, ki poudarja pomen interakcije in iskanja 

skupnih rešitev (pogovor z razredom, pogovor z učencem po pouku, iskanje dogovora) .     
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Glede na to, da je naša raziskava med novejšimi, lahko upamo, da smo že stopili na pot 

prenove na področju discipline. Vendar menim, da bi si bilo potrebno za to še bolj 

prizadevati. Ne gre za to, da strogo izkoreninimo kazen in se izogibamo nagrajevanju. 

Pomembno se mi zdi, kar poudarja Tauber (1999), da kadar govorimo o disciplini, ne moremo 

reči, da je določen pristop pravilen, drugi pa ne. Vsak učitelj ima namreč svojo filozofijo 

discipline, vsak disciplinski pristop niti ni učinkovit pri vseh učencih in v vseh okoliščinah.  

Za učitelja je bistveno, da spozna ključne poudarke, strategije in učinkovitost različnih 

modelov discipline ter si na podlagi le-teh oblikuje lasten model razrednega menedžmenta in 

discipline. Wolfgang (2005) pa zagovarja, da naj bi učiteljem v primeru neprimernega 

vedenja učenca  pomagal t.i. »kontinuum učiteljevega odzivanja«. Učitelji naj bi v konkretni 

situaciji na podlagi lastne presoje o potrebnem nadzoru na kontinuumu med minimalnim in 

intenzivnim nadzorom izbrali ustrezne pristope in tehnike odzivanja. 

Več avtorjev (Blandford, 1998; Charles, 2008; Edwards, 2008; Gordon, 1989; McLeod, 

Fisher, Hoover 2003; Wolfgang, 2005; Morris-Maclean, 2000, v  Peček Čuk in Lesar, 2010, 

idr.) poudarja, da učitelj s svojo pozitivno osebnostno naravnanostjo ter učinkovitim načinom 

organiziranja in vodenja razreda, tj. razrednim menedžmentom, pomembno vpliva na vedenje 

učencev v razredu. Dokaz za to, so številni učitelji, ki jim kljub težkim razmeram v družbi in 

šolstvu nekako uspe najti ravnotežje, delo jim je v veselje, polni so idej, energije, občutka 

lastne uspešnosti in učinkovitosti. Torej obstajajo načini, ki učiteljem omogočajo uspešnejše 

delo.  

Eden bistvenih se mi zdi preusmeritev pozornosti z discipliniranja in vzdrževanja avtoritete k 

ustvarjanju učinkovitega, sodelovalnega, podpornega učnega okolja in socializiranju učencev, 

za kar si je prvi začel prizadevati že Kounin (1970, v Brophy, 2006). 

Pomemben poudarek teoretičnega dela je, da je na področju discipline smiselno vlagati v 

preventivno delovanje. Pri tem sem izpostavila in podrobneje opisala nekaj pomembnih 

področij delovanja: organizacijo prostora, učiteljeve značilnosti, pomen sistema pravil, 

ustvarjanje dobrih medsebojnih odnosov in ustrezno načrtovan kurikulum. Učitelj, ki se 

posveti ustvarjanju spodbudnega razrednega okolja in dobrih medsebojnih odnosov v razredu, 

lahko prepreči dobršen del disciplinskih težav. Po mojem mnenju prav preventivno delovanje 

na področju discipline predstavlja velik neizkoriščen potencial, ki bi mu v prihodnosti v naših 

šolah morali posvetiti več pozornosti.  

Poleg načrtnega preventivnega delovanja pa bi bilo učitelje potrebno spodbuditi tudi k 

premisleku o lastnem odzivanju na moteče vedenje učencev, o učinkovitosti le tega in  k 

oblikovanju lastnega modela spoprijemanja z motečim vedenjem učencev, saj se  kljub 
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učinkovitemu in doslednemu preventivnemu delovanju disciplinskim težavam v razredu ni 

mogoče popolnoma izogniti. Pri tem se je potrebno zavedati, da ne gre za lahko delo, saj je 

potrebno vložiti veliko volje, učenja in predvsem dela na sebi. Več avtorjev (Larivee, 2006, v 

Rupnik Vec, 2006) vidi kot pomembno pot, ki omogoča napredovanje k bolj učinkoviti 

praksi, refleksijo. Z različnimi vrstami refleksije  lahko ozavestimo različne dejavnike, ki 

vplivajo na naše spoprijemanje z motečim vedenjem učencev. V teoretičnem delu sem 

predstavila kar nekaj modelov in ključnih dejavnikov, ki nam pomagajo razumeti, kako se 

oblikuje učiteljevo spoprijemanje z motečim vedenjem v razredu. Le ti so številni in 

raznovrstni. Nanje lahko bolj ali manj vplivamo. Premislek in pogovor o njih pa bi učiteljem 

lahko pomagal razumeti zakaj se na moteče vedenje odzivajo na svoj način.   

V empiričnem delu magistrskega dela sem raziskala vpliv več dejavnikov. Ugotovila sem, da 

na spoprijemanje učiteljev z motečim vedenjem v razredu pomembno vplivajo spol, delovni 

staž v šolstvu, zadovoljstvo pri delu, izobrazba, stopnja poučevanja, pridobljena 

dokvalifikacija za delo z učenci s posebnimi potrebami in stališča do izstopajočih učencev. 

Naj na kratko povzamem bistvene ugotovitve empiričnega dela. 

Naša raziskava je pokazala, da  se ob pojavu izstopajočega vedenja učiteljice za problem bolj 

zavzamejo kot učitelji: razmišljajo o ozadju vedenja, pogovorijo se z učenci o pomenu 

primernega vedenja, skupaj z učencem poiščejo dogovor, k sodelovanju pogosteje povabijo 

tudi svetovalno službo in starše otroka. V primerjavi z učitelji učiteljice dajejo večji poudarek 

interakciji in skupnemu reševanju težav. Podobno je ugotovil tudi Grossman (2004). Več 

avtorjev (Martin, Baldwin, 1992, 1994, Burden, 1995, Martin, Yin, 1995, v Turanli in 

Durmuscelebi, 2006, Smith, 1981) je v svojih raziskavah ugotovilo, da so učitelji v primerjavi 

z učiteljicami bolj kaznovalno usmerjeni, kar pa se v naši raziskavi ni izkazalo.  

Glede vpliva delovnega staža na spoprijemanje z motečim vedenjem učencev sem ugotovila, 

da se učitelji z več delovnimi izkušnjami z disciplinsko problematiko soočajo širše kot učitelji 

novinci. Pogosteje se ukvarjajo z vzrokom za izstopajoče vedenje, razmišljajo kaj jim učenec 

z vedenjem sporoča in poiščejo nove pedagoške prijeme. V reševanje pogosteje kot učitelji 

novinci vključujejo učenca, razred, starše in svetovalno službo.  Kot sem že omenila razlog za 

to vidim predvsem v večji gotovosti učiteljev, ki imajo več delovnih izkušenj. Predpostavljam 

tudi, da so v letih svojega dela z učenci ugotovili, da je sodelovanje vseh učinkovit način za 

preprečevanje in odpravljanje težav z disciplino v razredu. Druge raziskave (Martin, Yin in 

Baldwin, 2002, v Hoang, 2009) so pokazale, da so učitelji z več izkušnjami bolj 

intervencionistični (intenziven nadzor, kaznovalne strategije) od manj izkušenih učiteljev. 
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Nasprotno so ugotovili Martin, Yin in Mayall (2006), da bolj izkušeni učitelji sicer 

prevzemajo več kontrole pri poučevanju, manj pa pri ravnanju z učenci in njihovim vedenjem. 

V raziskavi sem ugotovila, da je pomemben dejavnik, ki vpliva na odzivanje učiteljev na 

moteče vedenje tudi zadovoljstvo pri delu. Učitelji, ki so pri svojem delu bolj zadovoljni se 

bolj posvetijo učencu, zanima jih kaj jim učenec s svojim vedenjem želi sporočiti, z njim se 

pogosteje pogovorijo in skušajo poiskati skupen dogovor. Najbolj pa se pri delu manj in bolj 

zadovoljni učitelji razlikujejo v primeru ukrepa »napotitev« učenca iz razreda. Učitelji, ki so 

pri delu manj zadovoljni, se za ta ukrep odločijo pogosteje kot bolj zadovoljni učitelji. Glede 

na to, da je ukrep »napotitev iz razreda« »najtrši« ukrep, ki smo ga navedli, lahko sklepamo, 

da se manj zadovoljni učitelji bolj nagibajo k uporabi intervencionističnih (po Wolfgang in 

Glickman, 1995, v Pšunder, 2004, Turanli in Durmuscelebi, 2006)  strategij. Le te učencev ne 

usmerjajo k samodisciplini, zato je potrebno stalno »gašenje« disciplinskih problemov, kar 

učitelje vodi v občutek nemoči, neučinkovitosti in vedno večjega nezadovoljstva. 

Nezadovoljstvo učitelja se po mojem prepričanju močno odraža na odnosu do učencev in 

drugih učiteljev, zato bi si bilo smiselno prizadevati za čim večje zadovoljstvo učiteljev pri 

njihovem delu. Spodbudna je ugotovitev naše raziskave, da je največji delež slovenskih 

osnovnošolskih učiteljev pri svojem delu zadovoljen (59,3%).  21,3% učiteljev je zelo 

zadovoljnih, 15,3% je dokaj zadovoljnih. Le manjši delež učiteljev pri svojem delu ni posebej 

zadovoljnih (2,7%), še manj je zelo nezadovoljnih (1,4%).    

Glede vpliva višine izobrazbe učiteljev na njihovo odzivanje na moteče vedenje sem 

ugotovila, da le ta ni tako pomembna. Razlike med najvišje izobraženimi in srednješolsko 

izobraženimi so namreč majhne. Sklepala sem, da na spoprijemanje z motečim vedenjem 

učencev, bolj kot višina izobrazbe vpliva vrsta izobrazbe – torej znanje, ki ga učitelji 

pridobijo v procesu izobraževanja. Prav zato sem prepričana, da bi bilo smiselno, da bi se z 

oblikovanjem osebnega pristopa k vodenju in organiziranju razreda vključno z osebnim 

disciplinskim pristopom, aktivno ukvarjali že v procesu šolanja bodočih učiteljev. Preseneča 

me, da študijski programi, ki usposabljajo bodoče učitelje, kljub opozarjanju učiteljev, da so 

disciplinske težave eden glavnih problemov pri njihovem delu, ne namenijo večje pozornosti 

razrednemu menedžmentu. Menim, da bi bilo to nujno potrebno, saj bi tako učitelji začetniki 

v šolski prostor prihajali bolje pripravljeni na izzive s katerimi se bodo morali spoprijeti v 

praksi. V raziskavi stališč učiteljev do izstopajočih učencev sem ugotovila, da se učitelji v 

povprečju najbolj strinjajo, da so izstopajoči učenci za učitelja zelo naporni. Strinjajo se tudi, 

da so ti učenci v sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni, da so takšni zaradi popustljivosti 

sodobne vzgoje,  da so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev in  da se ne znajo uveljaviti 
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na socialno sprejemljiv način. Ta stališča kažejo na to, da učitelji v povezavi s 

problematičnim vedenjem običajno sebi ne pripisujejo posebnega vpliva, kar ugotavljajo tudi 

drugi avtorji (Sojč, 1993; Pšunder, 2004; Lawrence idr., 1986, v Mesko, Lang in Bernath, 

2009). V nasprotju z ocenami, mnenji učiteljev pa so raziskave (Rutter in Mortimore, v 

Blandford, 1998)  pokazale, da na vedenje učencev – torej tudi na neprimerno – močno vpliva 

več dejavnikov, povezanih s šolo: primernost kurikuluma, šolsko okolje, vodenje in 

organizacija šole, podporni sistem, način komunikacije, odnos šola-družina, sistem 

nagrajevanja in kaznovanja, razredni menedžment in modeliranje učitelja. Menim, da bi bilo 

smiselno to zavest, da lahko učitelji pomembno vplivamo na vedenje učencev v razredu 

spodbujati že pri bodočih učiteljih.   

Naša raziskava je pokazala, da tudi stopnja na kateri učitelji poučujejo vpliva na odzivanje 

učiteljev na moteče vedenje učencev. Iz rezultatov je razvidno, da se učitelji na razredni v 

primerjavi z učitelji na predmetni stopnji bolj posvetijo reševanju motečega vedenja v 

razredu: bolj se potrudijo, da bi učenca razumeli, o pomenu primernega vedenja se pogosteje 

pogovarjajo s celotnim razredom, pokličejo starše na pogovor, sodelujejo s svetovalno službo 

in poiščejo tudi nove pedagoške prijeme.  

Preverjala sem tudi vpliv opravljene dokvalifikacije za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

Pričakovala sem, da bodo razlike med učitelji z opravljeno dokvalifikacijo in tistimi brez nje, 

večje. Ugotovila sem, da se učitelji z opravljeno dokvalifikacijo redkeje poslužujejo 

najstrožjega ukrepa »napotitev učenca iz razreda«, pogosteje razmislijo, kaj jim učenec z 

vedenjem sporoča in z njim skušajo najti dogovor o vedenju. Torej lahko rečemo, da 

omenjena dokvalifikacija pozitivno vpliva na spoprijemanje z motečim vedenjem in, da je 

zato učiteljem smiselno posredovati znanje o delu z učenci s posebnimi potrebami ter jim 

pomagati pri iskanju primernejših, učinkovitejših načinov za preprečevanje, zmanjševanje in 

reševanje disciplinske problematike v razredu. 

Poleg omenjenih dejavnikov, ki vplivajo na spoprijemanje učiteljev z motečim vedenjem 

učencev, drugi avtorji opozarjajo še na vpliv pripisovanja vzrokov za moteče vedenje 

(Weiner, 1986, 2000, v Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006), vpliv učiteljevega prepričanja o 

lastni učinkovitosti (Martin, Linfoot in Stephenson 1999, v Main in Hammond, 2008), vpliv 

šolskega okolja (Martin in Yin, 2003, v Hoang, 2009; Martin, Walford-Kraemer in Light, 

1984), predmeta poučevanja, itd. Pšunder (2004) poudarja, da na odločitev o disciplinskem 

pristopu vplivajo tudi dejavniki povezani z učenci, dejanjem in okoliščinami storjenega 

dejanja, šolskim kontekstom in kontekstom širše družbene skupnosti ter pravicami učencev.  
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Med vsemi dejavniki, ki vplivajo na spoprijemanje učiteljev z motečim vedenjem učencev,  je 

po mojem mnenju v prvi vrsti potreben temeljit premislek o globoko ukoreninjenih lastnih 

prepričanjih, stališčih, izkušnjah, pričakovanjih, vrednotah, ki vplivajo na našo interpretacijo 

in vrednotenje in so po mnenju več avtorjev (Senge, 1993, 2001, Schein, 1998, v Rupnik Vec, 

2006; Richardson, 1996; Weinstein, 1988, 1989; Woolfolk, Dittmeier in Shanker, 1994, idr., v 

Woolfolk Hoy in Weinstein, 2006) ključna determinanta našega ravnanja.   

Tudi naša raziskava je pokazala, da na odzivanje učiteljev na moteče vedenje učencev 

vplivajo stališča, konkretno stališča do izstopajočih učencev. Učitelji, ki trdijo, da jih 

izstopajoči učenci s svojim vedenjem ne spravijo iz tira, da jim celo predstavljajo poseben 

izziv in, ki menijo, da jih učenci s svojim izstopajočim vedenjem opozarjajo, da je nekaj 

narobe,  ob soočenju z neprimernim vedenjem ne obupajo. Usmerijo se v iskanje rešitev – 

učenca skušajo razumeti, se z njim pogovorijo, poiščejo nasvet pri svetovalni službi, se 

pogovorijo s starši, itd. Nasprotno se učitelji, ki imajo do izstopajočih učencev odklonilen 

odnos, saj jih pogosto spravijo iz tira, na moteče vedenje učenca odzovejo z izključitvijo in 

povečanjem kontrole. Učitelji, ki menijo, da so učenci, ki se izstopajoče vedejo v sedanjem 

šolskem sistemu preveč zaščiteni, pa se najpogosteje na moteče vedenje takoj odzovejo. 

Negativna stališča, iskanje vzrokov v učencu, družini in sistemu, učitelja vodijo k prelaganju 

odgovornosti na druge in ga odvračajo od iskanja bolj konstruktivnih rešitev. Zato se mi zdi 

zelo pomembno, da učitelji učence, ki se izstopajoče vedejo vidijo kot strokovni izziv. Tudi 

na podlagi lastnih izkušenj namreč lahko trdim, da je prav usmerjenost k iskanju rešitev ključ 

do uspešnejšega dela v razredu. Učitelj, ki išče rešitve bo našel tudi učinkovite načine in pot 

do boljše prakse. 

Ob tem je potrebno poudariti, da se iskanje rešitev nikoli ne sme končati. Osebni disciplinski 

pristop ne sme biti nekaj statičnega, dokončnega. Pomembno je, da se z učiteljevo 

profesionalno rastjo preko teoretičnega znanja, ozaveščanja dejavnikov, ki vplivajo na 

njegovo delo, refleksije lastnih izkušenj in učenja od drugih, njegov osebni disciplinski 

pristop oz. osebni način vodenja in organiziranja razreda ves čas gradi in izpopolnjuje. A ne 

na način kot smo ga vajeni. Pri načrtovanju sprememb imajo danes glavno besedo analitiki, 

menedžerji, politiki, birokrati in različni strokovnjaki (Bagdonas, v Report of the conference 

of the European Network of Education Councils, 2009). Marsikdo izmed njih ni še nikoli stal 

v razredu. K reformam v šolstvu bo potrebno pristopiti na drugačen način: od učenja učiteljev 

o novi paradigmi k opolnomočenju učiteljev kot ključnih akterjev. Učitelje bi bilo treba 

spodbuditi k izmenjavi idej in dobre prakse (Bagdonas, v Report of the conference of the 
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European Network of Education Councils, 2009), kar je mogoče le v okolju, kjer vladajo 

dobri odnosi, zaupanje ter prijetno, sproščeno vzdušje.   

Učitelji so kot jadralci na morju, ki v lepem vremenu jadrajo lažje, v slabem imajo več težav. 

Nikoli pa ne smejo izpustiti krmila. Zelo pomembno je, da jadranje dobro obvladajo, da 

obvladajo jadralske veščine, ki so zlasti v slabih razmerah odločilnega pomena za njihovo 

preživetje. Pomembno je tudi vprašanje posadke. Če jadrajo sami, so sami za vse – tudi težave 

rešujejo sami. In če jih rešijo, se veselijo sami. Če potonejo, potonejo sami. Drugače je, če 

jadrajo z drugimi. Zelo pomembno je, da je posadka usklajena, da dobro sodeluje, da se v 

slabih razmerah ne zmede, ampak napne skupne moči. In se uspehov tudi skupaj veseli. Boljši 

jadralci postanejo z izkušnjami – predvsem slabe razmere, ki jih skupaj premagajo, jih 

okrepijo.  

Na podlagi te primerjave lahko potegnem določene zaključke, ki se mi zdijo zelo pomembni. 

Tako kot učiteljev uspeh v razredu temelji na dobrih odnosih z učenci, tudi uspeh šole in 

šolskega sistema temeljita na dobrih odnosih. Konkretno: država, ki ima nadzorujoč odnos do 

šol, ne more pričakovati, da bo odnos ravnateljev do učiteljev in posledično učiteljev do 

učencev kaj drugačen. Ravnatelj, ki od učiteljev pričakuje učinkovitost, a le-to nadzoruje, 

preverja kot strog nadzornik na hospitacijah, ne more pričakovati drugačnega odnosa učitelja 

do učencev. Problem je namreč v tem, da imajo tako kot učenci tudi učitelji svoje potrebe – 

predvsem po varnosti in sprejetosti. Kadar se čutijo čustveno varne, si upajo priznati, da imajo 

dvome, težave, da se počutijo nemočne, zmorejo se odpreti in poprositi za nasvet, pomoč – 

sodelavce, svetovalno službo, nadrejene, strokovnjake. Zmorejo razmisliti o drugih, boljših 

načinih. Kadar pa čutijo, da bodo s tem, da se bodo izpostavili, doživeli le očitajoče poglede, 

očitke, da »itak na tak način nihče več ne dela«, da »so za časom«, bodo raje tiho, kimali bodo 

in čakali, da seminar ali pogovor mine. In delali bodo naprej – po starem. Bistven poudarek, 

ki ga želim izpostaviti, je, da je treba opolnomočiti učitelje. Vendar kako? Na enak način kot 

učence. Bistvo je v preventivi! In glavni so odnosi. Odločilno vlogo pri ustvarjanju dobrih 

medsebojnih odnosov na šoli ima vodstvo šole. Vendar imajo običajno pri tem tudi vodilni na 

šoli podobno težavo kot učitelji. Obremenjujejo se, na kakšen način pristopiti k podrejenim, 

da bi si ustvarili avtoriteto in pridobili spoštovanje. Tudi njih bremenijo zahteve nadrejenih 

(ministrstvo, Zavod za šolstvo, stroka, starši). Radi bi ugodili vsem, radi bi, da bi njihova šola 

pridobila sloves »dobre, kvalitetne šole«. In v tej želji pritiskajo na učitelje, naj delajo več, 

bolje, bolj učinkovito. Vendar se kvaliteta šole zaradi tovrstnih pritiskov ne dvigne. 

Ravnateljeva zelo pomembna naloga je vzpostavitev dobrih medsebojnih odnosov na šoli, kar 

pripomore k dobri šolski klimi. To pa zahteva pozornost do vsakega učitelja (vsak dan), 



 

168 
 

zanimanje za njihove interese, potrebe, težave, uspehe… Prisluhniti je treba vsakemu 

posameznemu učitelju, mu dati vedeti, da je pomemben, sprejet, razumljen – tudi v slabostih, 

mu priskočiti na pomoč, ga spodbujati, itd. Pomembno je poskrbeti tudi za dobre odnose med 

učitelji, utrditi njihovo pripadnost šoli, medsebojno zaupanje – tudi z občasnimi neformalnimi 

srečanji (druženje, zabava, razne socialne igre). Šola mora postati skupni projekt vseh 

sodelujočih. Gre za proces soustvarjanja. Gre za eno »barko«, na kateri je vsem pomembno, 

da doživijo izkušnjo, ki jih krepi. Vsi se zavedajo, da je njihova moč v sodelovanju in ne v 

tem, da vsak čim močneje vleče svojo vrv, da bo videti učinkovit. Naj povzamem svoje 

razmišljanje. Vedno bolj ugotavljam, da je čustveno varen kolektiv, ki zadovoljuje temeljne 

učiteljeve potrebe po biti slišan, sprejet in vreden, predpogoj za vidnejši napredek v smeri 

učinkovitejše šole.      
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13 PRILOGE  

 
VPRAŠALNIK ZA U ČITELJE IN DRUGE STROKOVNE DELAVCE  
(navajam le vprašanja, ki sem jih uporabila za preverjanje hipotez magistrskega dela)  
 

I.  OSEBNI PODATKI IN PODATKI O ŠOLI V KATERI DELATE 
 
1. Spol: 1 ženski 2 moški 
 
3. Kako dolgo že delate na področju šolstva?  
 
4. Pri delu, ki ga sedaj opravljam, sem: 
1 zelo zadovoljen/ zadovoljna 
2 nisem posebej zadovoljen/ zadovoljna 
3 dokaj zadovoljen/ zadovoljna 
4 zadovoljen/ zadovoljna 
5 zelo zadovoljen/ zadovoljna 
 
5. Katero najvišjo stopnjo izobrazbe ste do sedaj pridobili? 
1srednješolsko 
2 višješolsko 
3 visokošolsko oziroma univerzitetno 
4 specializacijo, magisterij, doktorat 
 
8. Pridobil/-a sem naslednje dokvalifikacije/ izpopolnjevanja: 
1 program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe 
2 program za specialno-pedagoško izpopolnjevanje 
3 program za vzgojitelje in učitelje za delo z učenci s posebnimi potrebami 
4 nimam nobene dokvalifikacije 
5 drugo (vpišite) 
 
9. Zaposlen/-a sem na: 
1 osnovni šoli 
2 podružnični osnovni šoli 
3 osnovni šoli s prilagojenim programom 
4 srednji šoli z gimnazijskim programom 
5 srednji šoli s srednjim strokovnim programom 
6 srednji šoli s srednjim poklicnim programom 
7 srednji šoli z nižjim poklicnim programom 
 
10. Na šoli sem trenutno zaposlen/- a kot:  
1 vzgojitelj/-ica  
2 učitelj/-ica na razredni stopnji 
3 učitelj/-ica na predmetni stopnji/ ali profesor/-ica v srednji šoli 
(dopišite predmetno področje) 
4 učitelj/-ica v oddelku podaljšanega bivanja 
5 učitelj/-ica za individualno učno pomoč 
6 svetovalni/-a delavec/-ka 
(dopišite svojo profesijo) 
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II.  MNENJA O MOTE ČEM/ IZSTOPAJOČEM VEDENJU 
 
19. V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? 

 
Učenci/-ke z izstopajočim vedenjem… sploh se ne 

strinjam 
ne strinjam 

se 
delno se 
strinjam, 
delno ne 

strinjam se popolnoma 
se strinjam 

1 so takšni zaradi popustljivosti sodobne vzgoje  1 2 3 4 5 
2 so v sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni 1 2 3 4 5 
3 nas s svojim vedenjem opozarjajo, da je nekaj narobe 1 2 3 4 5 
4 so »dežurni« krivci za vse, kar ni prav v razredu 1 2 3 4 5 
5 bi se morali šolati v posebnih ustanovah 1 2 3 4 5 
6 so a učitelje zelo naporni 1 2 3 4 5 
7 se bi bolje vedli, če bi se na šoli z njimi več ukvarjali 
 

1 2 3 4 5 

8 bi potrebovali več pozornosti in timskega ukvarjanja 1 2 3 4 5 
9 me spravijo iz tira 1 2 3 4 5 
10so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev 1 2 3 4 5 
11 sodijo pod pristojnosti svetovalne službe 1 2 3 4 5 
12 so v stiski, ki pa je učitelji ne razumejo 1 2 3 4 5 
13 se ne znajo uveljaviti na socialno sprejemljiv način 1 2 3 4 5 
14 so za učitelje prav poseben izziv 1 2 3 4 5 

 
 

20. Vaša ravnanja ob motečem vedenju učencev so: 
 

Ko opazim moteče vedenje… nikoli/ 
izjemoma 

včasih pogosto zelo pogosto/ 
vselej 

1 učenca takoj opozorim 1 2 3 4 

2 se z učencem pogovorim o tem po pouku 1 2 3 4 

3 imam tega učenca v bodoče pod večjo kontrolo 1 2 3 4 

4 ignoriram manjše prestopke 1 2 3 4 

5 se o pomenu primernega vedenja pogovarjam z učenci 1 2 3 4 

6 pokličem starše na pogovor 1 2 3 4 

7 me zanima, kaj je razlog tega vedenja 1 2 3 4 

8 postanem bolj pozoren na tega učenca 1 2 3 4 

9 poiščem pomoč pri svetovalni službi 1 2 3 4 

10 razmislim, kaj učenec z vedenjem sporoča 1 2 3 4 

11 skupaj z učencem oblikujeva dogovor o vedenju 1 2 3 4 

12 napotim učenca iz razreda 1 2 3 4 

13 poiščem nove pedagoške prijeme 1 2 3 4 

 


