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POVZETEK 

Učitelji za vzgojno-izobraževalno delo potrebujejo znanje predmetnega področja, ki ga 

poučujejo, in ustrezno pedagoško-psihološko znanje. Pogledi stroke, staršev in širše 

družbe na vlogo učiteljev so različni, kar vpliva na oblikovanje različnih pričakovanj. 

Svoja pričakovanja do učiteljev pa izoblikujejo tudi učenci. V empiričnem delu 

diplomskega dela ugotavljam, kakšna pričakovanja imajo učenci do učiteljev 

matematike in kako se le-ta ujemajo z izkušnjami, ki jih imajo z učitelji matematike. 

Zanima me, ali se pričakovanja učencev do učiteljev matematike razlikujejo glede na 

razred, spol, motiviranost učencev za reševanje matematičnih nalog in njihovo učno 

uspešnost. Zanima me tudi, kakšne izkušnje imajo učenci z učitelji matematike in ali se 

le-te razlikujejo glede na razred, spol in osebno priljubljenost matematike. Razhajanja 

med pričakovanji in izkušnjami učencev proučujem glede na učiteljev odnos do 

učencev, značilnosti poučevanja, komunikacijo z učenci, ocenjevanje učencev in 

učiteljevo predmetno znanje. Podatke sem pridobila z anketnim vprašalnikom, ki so ga 

učenci reševali med poukom. V raziskavo je bilo vključenih šest osnovnih šol, od tega 

je anketne vprašalnike rešilo 163 učencev 6. razreda in 169 učencev 8. razreda. 

Rezultati vprašalnika potrjujejo pet od osmih postavljenih hipotez. Dečki in deklice se v 

pričakovanjih do učiteljev matematike ter v izkušnjah, ki jih imajo z njimi, statistično 

pomembno ne razlikujejo. Na pričakovanja učencev do učiteljev matematike ne vpliva 

razred, ki ga učenci obiskujejo, niti njihova učna uspešnost, prav tako ne njihova 

motiviranost za reševanje matematičnih nalog. Statistično pomembne razlike so se 

pokazale v izkušnjah učencev z učitelji matematike glede na razred: učenci 8. razreda 

imajo z njimi bolj pozitivne izkušnje kot učenci 6. razreda. Učenci, ki jim je matematika 

priljubljen predmet, imajo z učitelji matematike bolj pozitivne izkušnje v primerjavi s 

tistimi učenci, ki jim matematika ni priljubljen predmet. Rezultati raziskave so pokazali, 

da se izkušnje učencev z učitelji matematike statistično pomembno razlikujejo od 

pričakovanj učencev. 

 

KLJUČNE BESEDE: učitelj, osebnostne lastnosti, učiteljeve vloge v razredu, 

pričakovanja, stališča, izkušnje. 

  



 

ABSTRACT 

Teachers need knowledge about the subject they teach and pedagogical-psychological 

knowledge for their educational work. The views of experts, parents and wider society 

on the role of teachers are different, which has influence on the form of the different 

expectations. Pupils also have formed expectations of their teachers. In the empirical 

part of the thesis, I ascertain what expectations pupils have toward mathematics teachers 

and how does this expectation fit in with the experience they have with mathematics 

teachers at school. I am interested to know whether the expectations of pupils toward 

mathematics teacher depend on class, gender, motivation of pupils to solve 

mathematical tasks and their learning performance. I am interested to know what 

experience pupils have with their mathematics teachers, and whether they are any 

differences regarding class, gender of the pupils and personal popularity of 

mathematics. I examine the divergences between expectations and experiences of pupils 

in the field of the teacher's relation toward students and characteristics of teaching, 

communication with pupils, evaluation of pupils and in the field of teacher's knowledge. 

I gained information with the survey questionnaire. Pupils had to fill in the 

questionnaire during class. There were six primary schools included in the research. 163 

pupils of 6th grade and 169 pupils of 8th grade have filled in survey questionnaires. 

Results of the questionnaire confirmed five of the eight set hypotheses. There are no 

significant differences between boys and girls regarding their expectations toward 

mathematics teachers and their experience toward them. The class, which students 

attend, nor the academic achievement of these students, as well as their motivation to 

solve mathematical tasks do not affect pupils expectations of mathematics teachers. 

There were statistically significant differences in experiences of pupils with 

mathematics teachers regarding the class: pupils of 8th grade have more positive 

experience with mathematics teacher than pupils of 6th grade. Pupils who like 

mathematics have more positive experience compared to those pupils that mathematics 

is not a popular subject. The research has shown that pupils’ experiences with maths 

teachers are significantly different from the pupils’ expectations. 

Keywords: teacher, personal characteristics, the role of the teacher in the classroom, 

expectations, viewpoints, experiences.  
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I TEORETIČNI DEL 

1 UVOD 

 

»Vaših nalog ni nikoli konca. 

Vedno se vam bodo odpirale nove poti, 

razgrinjajoče se v vašem življenju  

bodisi kot nova znanstva, študij, delo, 

potovanja, selitve … 

ODLOČAJTE SE SAMO ZA TISTO, 

KAR VAS RESNIČNO VESELI.« 

                                                                  (Danel; 2008, str. 99) 

Že v srednji šoli sem sošolkam pogosto nudila učno pomoč pri matematiki. Pred 

preizkusi znanja, jih je le-to potrebovalo več hkrati, zato smo v času prostih ur, pred ali 

po pouku poiskale prosto učilnico, kjer sem na tablo reševala naloge in jim razlagala 

učno snov. Takrat sem spoznala, da me to delo zelo veseli in se odločila, da bom postala 

učiteljica. Ob študiju matematike in fizike sem poleg prostovoljne učne pomoči nudila 

tudi inštrukcije, in se tako srečevala z različnimi učenci, ki so z menoj delili svoje 

izkušnje z učitelji. Na podlagi njihovih zgodb sem se začela spraševati, kakšna 

pričakovanja do učiteljev imajo današnji učenci.  

V diplomskem delu ugotavljam, kako dobrega učitelja opredeljujejo različni avtorji in 

kako učenci. V teoretičnem delu predstavim učitelja in njegove vloge v razredu, stališča 

ter pričakovanja. Podrobneje opredelim učitelja kot osebnost in oblikovalca odnosov, 

značilnosti njegovega poučevanja, njegovo ocenjevanje in komunikacijo z učenci ter 

kompetence, ki jih potrebuje za svoje delo. V empiričnem delu predstavim in 

interpretiram rezultate ankete, ki je bila izvedena med učenci. Osredotočim se na 

pričakovanja učencev do učiteljev matematike in izkušnje učencev z njimi ter njihova 

pričakovanja in izkušnje primerjam med seboj.  

S tem diplomskim delom zaključujem študij in v razred bom lahko vstopila v vlogi 

učiteljice. Polna zagona in idej, z željo, da postanem odlična v svojem poslanstvu, se 

zavedam, da me bodo na tej poti brusile predvsem izkušnje. 
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2 UČITELJ IN NJEGOVE VLOGE V RAZREDU 

 

»V liku učitelja se zrcali kultura, v kateri človek živi.« 

 (Šinkovec, 2000, str. 5) 

 

Ljudje opravljamo različne poklice in eden izmed njih je tudi poklic učitelja. Kot 

pravita M. Pšunder in O. Dečman Dobrnjič (2010, str. 23–24), je učitelj človek, ki za 

svoje poslanstvo izbere poučevanje in razsvetljevanje otrok, mladih in odraslih ljudi. S 

tem prispeva k njihovemu osebnostnemu razvoju in na ta način močno vpliva na 

napredek družbe in celotnega človeštva. Učiteljev poklic se bistveno razlikuje od ostalih 

državnih poklicev po tem, da zahteva celega človeka in po mnenju Gogala mora biti 

človek za ta poklic posebno pozvan in izbran (1931; Pergar Kuščer, 2000, str. 162).  

Živimo v času velikih sprememb. Spremembe v družbi posledično prinašajo spremembe 

v šolskem sistemu, kar vpliva tudi na spreminjanje vloge šole in učiteljev. Hirvi (1996; 

v Razdevšek Pučko, 2004, str. 54) trdi, da učitelj izgublja nekatere tradicionalne vloge 

(npr. da je edini vir informacij), jih prilagaja novim okoliščinam (mentorska vloga, 

organizacija učnih situacij, intenzivnejše vključevanje učencev …) in sprejema nekatere 

nove (vključevanje novih tehnologij v pouk), zato med novimi vlogami učitelja 

poudarja predvsem odprtost za spreminjanje in tudi večjo potrebo po mobilnosti 

učiteljev. »Če so bili učitelji včasih "vsevedi", "žive enciklopedije" in podobno, morajo 

v prihodnje opustiti to vlogo in se preusmeriti k povezovanju znanj, k odpiranju poti za 

njihovo ustvarjalno uporabo in za izbiro ter osmišljenje množice informacij, s katerimi 

so zasuti učenci« (Svetlik, 1997, str. 17). Danes živimo v dobi računalnikov, ki nam 

služijo za shranjevanje podatkov. Prihodnost od učencev ne zahteva več toliko 

pomnjenja, ampak usposabljanje za pridobivanje in uporabo znanja. Kot pravi D. 

Kunaver (2008, str. 93), je danes učiteljeva prva dolžnost, naučiti učenca predvsem 

misliti, sklepati, kombinirati, predpostavljati, logično povezovati, uporabljati razum, 

torej tisto, česar računalnik nima. Vsega tega seveda ni mogoče doseči brez 

pridobivanja znanja in pomnjenja podatkov. »Učitelj ni pred nalogo, da z učenci predela 

predpisano snov, ampak da pri njih z ustrezno izbiro snovi in metod dela doseže 

določeno raven znanja in sposobnosti. To daje učiteljem večjo avtonomijo, hkrati pa 

povečuje zahtevnost njihovega dela« (Svetlik, 1997, str. 17). 
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C. Razdevšek Pučko (2004, str. 5556) ugotavlja, da so najpogostejše »nove vloge« 

učitelja naslednje: preusmeritev od poučevanja k učenju, poudarek na uporabi sodobne 

informacijske tehnologije, usposobljenost za delo z različnimi učenci (različne 

sposobnosti, posebne potrebe, multikulturne razlike), nujnost sodelovanja z drugimi 

učitelji, drugimi strokovnimi delavci in starši, usposobljenost za refleksijo, raziskovanje 

in evalvacijo lastnega dela. Da učitelj uspešno prevzame vse te nove vloge, mora biti 

odprt za spremembe in motiviran za vseživljenjsko učenje in stalni profesionalni razvoj. 

Učitelj je ključni profesionalni dejavnik/subjekt izobraževalnega procesa. Njegovo delo 

in vloga obsegata pester nabor aktivnosti. Učitelj (Kramar, 2009, str. 2930): 

 načrtuje, pripravlja, vodi, izvaja, vrednoti, izboljšuje in razvija izobraževalni 

proces; 

 načrtuje, pripravlja, sproža, usmerja, spodbuja in sproti prireja aktivnosti 

učencev in potek izobraževalnega procesa; 

 sodeluje z učenci in z njimi razvija humane, prijazne medosebne in delovne 

odnose ter ustvarja pozitivne vzgojne situacije; 

 spremlja, ugotavlja, analizira, vrednoti in ocenjuje dosežke učencev; 

 sodeluje z učitelji, s člani tima, z drugimi strokovnimi delavci v šoli, z 

ravnateljem šole in vodjem izobraževanja; 

 sodeluje s starši ali skrbniki in vzgojitelji učencev; 

 izvaja delo učitelja, je razrednik, vodja tima, strokovnih skupin učiteljev; 

 je svetovalec in mentor učencem v njihovih dejavnostih in organizacijah. 

Med pisanjem diplomskega dela sem se ves čas usmerjala na učitelja, ki je pri svojem 

delu uspešen. Zanimalo me je, katere so lastnosti dobrega učitelja. V strokovni literaturi 

sem našla različne ugotovitve. 

Clark (1995, str. 10) trdi, da je dober učitelj (imenuje ga efektivni) tisti, ki je: dobro 

organiziran, učinkovit, neposreden, navdušen, usmerjen v naloge in praktičen. Naredil 

je tudi raziskavo o dobrem učitelju, s katero je raziskal mnenja 60 ameriških učiteljev 

razrednega in predmetnega pouka. Po njihovem mnenju mora dober učitelj imeti smisel 

za humor, navdušenje nad poučevanjem, prevzetost z zadovoljstvom ter odprtost za 

priznavanje svojih napak, znati mora izražati ljubezen, skrb in spoštovanje na 150 

različnih načinov. Anketirani učitelji so menja, da je dober učitelj odrasla oseba, ki 



Usklajenost med pričakovanji učencev do učiteljev in izkušnjami učencev z njimi 
 

 

4 

 

mora otroke jemati resno, hkrati pa mora tudi podpirati sodelavce in biti odprt za 

njihovo podporo (Clark, 1995, str. 1415). 

Kramar (2009, str. 29) navaja naslednje pomembne učiteljeve osebne lastnosti in 

profesionalne kompetence: humanost, razumevanje, tolerantnost in strpnost, pedagoški 

optimizem in pozitivno naravnanost, avtoriteto, etično in profesionalno odgovornost. 

Magoon (1973; v Bratanić, 1993, str. 114) je opredelil značilnosti uspešnih učiteljev. Po 

njegovem mnenju uspešni učitelji: 

 usklajujejo svoj vpliv z obstoječo situacijo in so prilagodljivi (fleksibilnost); 

 pokažejo sposobnost za percepcijo in doživljanje učenca z njegovega zornega 

kota (empatičnost); 

 stil poučevanja prilagajajo svoji osebnosti (personaliziran stil); 

 pripravljeni so vnašati inovacije v svoje delo in si izmišljati nove rešitve, v 

nekem smislu eksperimentirati (kreativnost); 

 vešči so v postavljanju vprašanj (komunikativnost); 

 dobro poznajo svoj predmet in področja, ki so z njim povezana (strokovnost); 

 pripravljajo se na spraševanje in test (vestnost); 

 učencem pomagajo pri učenju (odgovornost); 

 razmišljajo o odnosih, ki jih cenijo (občutljivost); 

 pri poučevanju uporabljajo govor, ki je prepleten z veseljem in humorjem 

(lagodnost). 

 

Boag (1989; Biggs in Moore, 1993; v Polak, 1996, str. 37) je na podlagi mnenj 

univerzitetnih profesorjev, administratorjev v izobraževanju, študentov in staršev o 

lastnostih dobrega učitelja ugotovil, da bi dober učitelj moral: navduševati in motivirati 

učence, upoštevati vsakega posameznika in njegove posebnosti, obvladati predpisano 

snov, biti dober, topel in ljubeč, učiti, kako se učiti in usmerjati svoje lastno učenje, biti 

empatičen do učencev, se aktivno vključevati v širšo družbeno skupnost, biti pošten in 

fleksibilen, biti organiziran, urejen in dobro pripravljen na pouk, pripravljati svoje 

učence za življenje, uspešno voditi razred, imeti visoko samopodobo, imeti smisel za 

humor, biti celostna osebnost, biti pripravljen tvegati ob preizkušnji nečesa novega. 
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V navajanju temeljnih lastnosti, ki naj bi jih imel učitelj, se avtorji razlikujejo. M. 

Javornik in M. Šebart (1991, str. 3334) pa trdita, da je navajanje posameznih lastnosti 

nesmiselno, če v interakciji ni transfernega razmerja, ki učiteljeve lastnosti obarva na 

nov način. Avtorici članka pojasnjujeta, da tudi, če učitelj nima katerih od navedenih 

pozitivnih lastnosti ali ima katero odveč (t. i. negativno lastnost), še vedno lahko 

uspešno opravlja učiteljski poklic. Tudi če ima učitelj vse zaželene lastnosti, ni nujno, 

da bo vzgojna interakcija uspešna. To, kar manjka, niso lastnosti, ampak simbolna 

zaveza, »pakt«, angažma, ki veže oba, tako učitelja kot učenca. Ta »pakt« pomeni 

simbolno opredelitev, ki presega verigo pozitivnih lastnosti in je ne moremo spodbuditi 

z zavestnimi postopki. V vzgojnem odnosu ima učiteljevo nezavedno večji vpliv kot 

njegove zavestne namere. 

Pri avtorjih, ki so opredelili lastnosti dobrega oziroma uspešnega učitelja, posebne 

klasifikacije nisem zasledila. T. Devjak (2002, str. 256) na podlagi raziskave MacBetha 

ugotavlja, da so učenci lastnosti dobrega učitelja razvrščali v tri kategorije: 

 osebne kvalitete: prijaznost, velikodušnost duha, poštenost in humor. Teh 

lastnosti se je težko naučiti ali jih učiti, so pa prav zaradi tega še bolj 

pomembne;   

 medosebne spretnosti: sposobnost poslušati, se pogovarjati, znati obdržati 

zaupne stvari, poudarjati pozitivne stvari pri posamezniku. Teh lastnosti se da 

priučiti ali izboljšati; 

 poklicne spretnosti: razlagati snov, pomagati pri razumevanju snovi, snov 

narediti zanimivo, opazovati dogajanje pri učencih ob usvajanju snovi (ali 

sledijo, razumejo …), pomagati učencem, da predmet vzljubijo. Teh lastnosti se 

učitelj nauči v času študija in jih na podlagi izkušenj izpopolnjuje in nadgrajuje. 

Tudi Gogala meni, da lahko učitelj učence pritegne na tri načine: najprej jih lahko 

pritegne osebno, s svojo osebnostno močjo in pomembnostjo, dalje z osebnim načinom 

svojega dela in končno s predmetom in učno snovjo (1966; v Javornik in Šebart, 1991, 

str. 33).  

V nadaljevanju se bom podrobneje osredotočila na učitelja kot osebnost, učitelja kot 

oblikovalca odnosov, na značilnosti njegovega poučevanja, njegovo komunikacijo z 

učenci, ocenjevanje učencev in učitelja kot kompetentnega strokovnjaka. 
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2.1  Učitelj  kot osebnost 

»Vsak učitelj naj bo osebnost ali pa  samo osebnosti naj bodo učitelji.« 

 (Gogala, 1931, str. 199) 

Učitelj je posameznik z različnimi osebnostnimi lastnostmi, ki se odražajo v njegovem 

načinu poučevanja, vodenja razreda, v njegovi komunikaciji z učenci in podobno. 

MacBeth (1999; v Glažar in sod., 2006, str. 47) trdi, da je osebnost učitelja ključni 

dejavnik za uspeh ali neuspeh šole. Tudi Gogala (1931; v Pergar Kuščer, 2000, str. 160) 

je obravnaval pomen učiteljeve osebnosti. V članku Učiteljeva osebnost je poudaril, da 

učitelj z osebnostjo poučuje in vzgaja, ter povezal osebnost s konceptom spoštovanja 

(sebe, drugih in šole kot institucije).  

Musek in Pečjak (2001, str. 190) definirata osebnost kot celoto duševnih, vedenjskih in 

telesnih značilnosti, po katerih se posameznik razlikuje od drugih. Osebnost je 

sestavljena iz osebnostnih lastnosti,  ki so lahko zelo ozke, specifične ali pa so splošne. 

V psihologiji se je uveljavila delitev osebnostnih lastnosti na naslednja področja: 

temperament, značaj ali karakter, dinamične poteze, sposobnosti in telesno zgradbo 

(Žagar, 2009, str. 25). 

Temperament se kaže predvsem v značilnem načinu obnašanja in čustvovanja. Primeri 

lastnosti temperamenta so silovitost, živahnost, hladnokrvnost ipd. (Musek in Pečjak, 

2001, str 202). Značilnosti temperamenta so zelo odvisne od dednih vplivov, vendar se 

lahko temperament pod vplivom okolja do neke mere tudi spreminja in prilagaja 

(Musek, 1982, str. 392). 

Značaj ali karakter zajema predvsem voljne in etično-moralne značilnosti vedenja in 

doživljanja. V to področje sodijo lastnosti, kot so: poštenost, redoljubnost, odkritost ipd. 

Značajske lastnosti posamezniku omogočajo, da kljub oviram ravna relativno dosledno 

ter skladno s pravili in moralnimi načeli, ki veljajo v določeni družbi (Žagar, 2009, str. 

26). Značaj se v veliki meri oblikuje pod vplivom okolja. Na oblikovanje značaja 

močno vpliva vzgoja. Neustrezni in zgrešeni vzgojni prijemi lahko povzročijo 

oblikovanje manj prilagojenih značajskih potez in pomanjkanje zaželenih značajskih 

lastnosti (Musek in Pečjak, 2001, str. 203). Značaj torej označuje vsebino vedenja ter se 

razlikuje od temperamenta, ki kaže načine in oblike vedenja. 
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Dinamične poteze zajemajo motivacijske značilnosti: motive, želje, interese, stališča, 

predsodke ipd. So osebnostne lastnosti, ki posameznika spodbujajo k določenim 

aktivnostim, usmerjajo k cilju ter aktivnostim določajo intenzivnost in trajanje (Žagar, 

2009, str. 26). Musek (1982, str. 399) razlaga, da človek z notranjimi cilji nenehno 

osmišlja svoje doživljanje in vedenje, z njihovim doseganjem uresničuje svoje 

specifične človeške potenciale in presega razmere zgolj biološkega bivanja.  

Sposobnosti so lastnosti, ki najbolj vplivajo na naše dosežke ter uspešnost pri reševanju 

različnih nalog in problemov. Musek in Pečjak (2001, str. 203) pojasnjujeta, da med 

sposobnosti spadajo telesne (npr. moč, razne telesne spretnosti) in duševne sposobnosti 

(zaznavne sposobnosti, npr. ostrina vida). Posebno pomembne so umske sposobnosti, 

med njimi zlasti inteligentnost in ustvarjalnost (prav tam). Inteligentnost nam omogoča, 

da prej in bolje rešimo probleme, predvsem tiste, kjer se zdi, da obstaja en sam način 

iskanja rešitve, ustvarjalnost pa bi lahko opredelili kot sposobnost učinkovitega 

reševanja problemov na izviren in nov način (Musek, 1997, str. 266). Na razvoj 

sposobnosti močno vplivajo dedni in biološki dejavniki, k uveljavitvi inteligentnega 

delovanja pa prispevajo tudi socialni dejavniki in okolje (Musek, 1982, str. 420).  

Telesna zgradba (konstitucija) so fizične značilnosti posameznika, ki izpopolnjujejo 

podobo njegove osebnosti. Žagar (2009, str. 26) deli področje telesne zgradbe na 

morfološke lastnosti (npr. višina in teža) in fiziološke lastnosti (npr. posebnosti 

endokrinega sistema, avtonomno živčnega sistema, električnih možganskih valov). 

Temeljne razlike v telesni gradnji so dedno določene, prirojene (Musek, 1982, str. 430). 

 

 »Učenci se oblikujejo ob učiteljevi osebnosti« (Šinkovec, 2000, str. 5). Avtor opozarja, 

da učenci vse vidijo in vse opazijo, zanima jih učitelj kot človek, in to mnogo bolj kot 

samo prenašalec znanja. Učitelj mora najprej poskrbeti zase, da živi takšno življenje, ki 

mu omogoča pristnost in jasnost, ko je v stiku z mladimi, saj vse, kar učitelj stori zase, 

stori tudi za svoj poklic (prav tam, str. 7). Da je nujno in smiselno investiranje v učitelja 

kot osebnost, ugotavlja tudi Day (1999; v Razdevšek Pučko, 2004, str. 55) in meni, da 

je dobro poučevanje tudi znotrajosebna in medosebna aktivnost, pri kateri je potreben 

pedagoški razmislek, ki temelji na refleksiji ob in o ciljih, kontekstu, procesih ter 

dosežkih učenja in poučevanja. Učitelj lahko vpliva na učence z načinom posredovanja 

znanj, dopuščanjem in spodbujanjem dialoga, kritičnosti razmišljanja, iskanja lastnih 

rešitev ipd., za kar so potrebni  pristni odnosi v razredu. 
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2.2  Učitelj kot oblikovalec odnosov 

 

»Ko z mladimi stopimo v oseben in živ odnos, v njih in nas nastane premik.« 

 (Rebula, 2012; po Babšek, 2012, str. 5) 

 

Za kakovostno neposredno delo z otroki in mladostniki je pomemben učiteljev pristen 

in spoštljiv odnos do prizadevanja vsakega otroka ter sposobnost navezati stik s 

posameznim otrokom in s skupino učencev (Pergar Kuščer, 2000, str. 160). D. Kunaver 

(2008, str. 8) ugotavlja, da otrok v času svojega odraščanja potrebuje človeka, ki bi ga 

cenil, spoštoval in sledil njegovemu vzoru. Avtorica opozarja, naj se učitelj v učenčevo 

dobro postavi na pravilno razdaljo, da ne bo predaleč in bi bil zato nedostopen, a vendar 

dovolj daleč, da bo učenec čutil do njega spoštovanje.  

Odnos med učiteljem in učencem je dober, kadar vključuje (Gordon, 1997, str. 18) 

 odprtost, kar pomeni, da vsak partner v tem odnosu lahko tvega, da je 

neposreden in pošten; 

 prepričanje, da ga drugi ceni; 

 zavedanje vzajemne odvisnosti; 

 pogoje, da lahko vsak zase raste, razvija svojo kreativnost, individualnost in 

skupno zadovoljevanje potreb, kar pomeni, da niti eden niti drugi ne more 

zadovoljevati svojih potreb na račun drugega. 

Po mnenju Kramarja (2009, str. 29) je pomembno, da učitelj z učenci razvija pristne 

medosebne in delovne odnose, spodbuja in usmerja razvoj ugodnega sproščenega 

ozračja, ki učencem omogoča sproščeno delovanje, ustvarjalno razmišljanje in izražanje 

idej, zamisli in pogledov, tudi zmotnih.  

Učitelju vzpostavitev ugodnega odnosa z učenci olajša delo, saj tak odnos omogoči, da 

(Puklek Levpušček, 2005; po Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 120): 

 učenci želijo še naprej ohranjati ugoden odnos in se dejavno vključevati v 

interakcijo z učiteljem (npr. se udeležujejo tudi neobveznih učnih dejavnosti; pri 

pouku so pripravljeni več tvegati in dejavno sodelovati, saj si okolja ne razlagajo 

kot ogrožajočega); 

 so učenci pripravljeni sodelovati z učiteljem, saj jim ni vseeno, kako se ta počuti 

(npr. učenci nehajo klepetati, ko opazijo učiteljevo nejevoljo); 
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 učenci učitelja spoštujejo, ga želijo bolje spoznati in ga posnemajo v njegovem 

vedenju (npr. sprašujejo po njegovem mnenju in nasvetih); 

 učenci ponotranjajo ugodne medosebne izkušnje v smislu pridobivanja novih 

spoznanj, socialnih spretnosti, utrjevanja stališč in interesov. 

Učitelj pa je samo človek, ki ima tudi čustva. Pri vsakodnevnem delu se pojavljajo 

težave in z njimi tudi negativna čustva. Zastavlja se vprašanje, ali jih učitelj lahko 

pokaže. Bečaj (1990, str. 1) pojasnjuje, da je mnogo težav, ki jih imajo učitelji, 

popolnoma normalnih in celo nujnih ter da imajo tudi najboljši učitelji težave z 

negativnimi čustvi, ki se jim ne morejo izogniti, zato je smiselno, da o njih govorijo. 

»Prepoved negativnih čustev ob zapovedani brezpogojni ljubezni rodi veliko več zla, 

kot ga je sicer v normalnih medsebojnih odnosih« (prav tam).  

 

2.2.1 Razredna interakcija 

Učiteljeva stališča (prepričanja, vrednote, pričakovanja) imajo določen vpliv na njegovo 

vedenje v razredu. Najširši pojem, ki označuje učiteljevo vedenje v razredu in njegove 

odnose z učenci, je razredna interakcija. C. Razdevšek Pučko (1990, str. 47) je na 

podlagi definicije M. Bratanić razredno interakcijo opredelila kot obliko socialne 

interakcije, ki se izraža v medsebojnem delovanju ljudi, ki si vzajemno odrejajo svoje 

vedenje, tudi na podlagi stališč, ki so jih oblikovali drug do drugega. 

Socialne interakcije v razredu vključujejo odnose med učiteljem in učenci ter tudi med 

učenci samimi (Peklaj in sod., 2009, str. 30). Za ugotavljanje strukture besedne 

interakcije med učitelji in učenci je nastalo več opazovalnih instrumentov. Med najbolj 

razširjenimi je Flandersov sistem analize razredne interakcije (FIAS), pri kateri 

opazovalec vsakih nekaj sekund označi, kdo in o čem v razredu ta oseba govori. Iz 

številnih opazovanj je Flanders postavil »zakon dveh tretjin«: dve tretjini komunikacije 

v razredu pripadata učitelju, vsem učencem skupaj pa le preostala tretjina. Ugotovimo 

lahko, da gre za neustrezno strukturo razredne interakcije, saj je preveč pobud in govora 

učiteljev in premalo dejavnosti učencev (Marentič Požarnik, 2000, str. 228). 

C. Razdevšek Pučko (1990, str. 48) ugotavlja, da se bodoči učitelji v pripravi na 

pedagoško delo usmerjajo predvsem na vsebinsko-metodični del (besedne) interakcije, 

zelo malo pozornosti pa posvetijo drugim vidikom interakcije in komunikacije, npr.  
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vzpostavljanju odnosov, empatiji, čustveni odzivnosti, skladnosti med besedno in 

nebesedno komunikacijo idr. Prav ti zanemarjeni vidiki interakcije pogosto odločilno 

vplivajo na čustveno vzdušje (klimo) v razredu. 

 

2.2.2 Razredna klima 

Za optimalen vzgojno-učni proces je potrebno ustvariti ugodno klimo. Kot pravi A. 

Uranjek (1997, str. 5), so za ustvarjanje le-te potrebni ustrezna komunikacija in dobri 

medsebojni odnosi. Fraser (1989; v Zabukovec, 1998, str. 7) opredeljuje razredno klimo 

kot dogajanje v razredu, ki je določeno z medosebnimi odnosi, osebnostnim razvojem 

posameznikov in sistemskimi značilnostmi.  

M. Bratanić (1993, str. 115) je povzela bistvene učiteljeve lastnosti in kvalitete dela, ki 

vplivajo na ustvarjanje dobre klime v razredu:  

 soočanje s problemom: učitelj naj od učencev ne zahteva samo učenja 

podatkov, ampak naj ustvarja spodbudno klimo – soočanje učenca s problemom 

– v kateri se odvija učenje, ki vodi  k spremembam; 

 kongruentnost – skladnost: to pomeni, da je učitelj edinstvena, integrirana, 

resnična oseba, brez maske in »fasade«. Učitelj je v resnici to, kar je. Pri 

sporočanju naj ne bo neskladja med doživljanjem in izražanjem;  

 brezpogojna naklonjenost: obstaja naklonjenost, ki ni z ničimer pogojena, ni 

zasnovana na vrednotenju, a vendar daje občutek varnosti;  

 empatično razumevanje: pomeni razumeti učenca z njegove strani, torej učitelj 

sprejme učenca takšnega, kot je. To vključuje razumevanje učenčevih občutkov; 

 doživljanje učenca: ni dovolj, da učitelj zadovoljuje vse te zahteve, potrebno je 

tudi, da ga učenci takšnega doživljajo. Zgoraj naštete lastnosti morajo učenci 

začutiti in jih v odnosu z učiteljem doživljati. 

Učitelji lahko razredno klimo tudi merijo. V ta namen je V. Zabukovec (1998) 

pripravila priročnik, ki vključuje vprašalnike za merjenje obstoječe in želene razredne 

klime glede na zaznave učiteljev in učencev. Z merjenjem razredne klime lahko učitelj 

spremlja dogajanje in spremembe v razredu, sledi razlikam v zaznavanju razredne klime 

med njim in učenci ter razlikam v zaznavanju med obstoječo in želeno razredno klimo 

(Zabukovec, 1998, str. 43). Učitelj (skupaj z učenci) na podlagi rezultatov merjenja 

razredne klime identificira problem, ga analizira in aktivno rešuje.  
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V razredu, v katerem vlada prijetna klima, se tako učenci kot učitelji počutijo varneje in 

prijetneje. Odnosi temeljijo na pozornosti in medsebojni pomoči. To je klima 

sprejetosti, odprtosti, tolerantnosti, naklonjenosti do vseh učencev in učiteljev. Na 

podlagi tega imajo tako posamezniki kot celotna skupina boljše pogoje za uspeh, saj se 

učenci na delo bolj osredotočijo in so vanj pripravljeni vložiti več naporov. Skupina, v 

kateri se posamezniki počutijo sprejete, je dobra podlaga za razvoj samospoštovanja, 

hkrati pa je v takšnem okolju tudi manj konfliktov in problemov v razredu (Pšunder, 

2011, str. 127).  

 

2.2.3 Učiteljeva vzgojna sredstva 

Učitelj učence izobražuje in hkrati tudi vzgaja. Eno izmed osrednjih vprašanj učitelja je, 

kako se soočiti s problematičnim vedenjem učencev in kršenjem dogovorjenih pravil. 

Med učiteljevimi vzgojnimi sredstvi je tudi uporaba nagrad in kazni. Slednjih se 

poslužuje predvsem takrat, kadar je uporabil že vse druge vzgojne ukrepe, vendar niso 

imeli učinka, nagrade pa takrat, kadar želi neko vedenje ali dosežek učenca izpostaviti 

kot posebej primerno (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 212). M. Peček Čuk in I. Lesar 

(prav tam) opozarjata, da brez kazni, tudi nagrada nima svoje prave vrednosti  in 

obratno. 

Postavlja se vprašanje, ali je uporaba kazni in nagrad smiselna. Po mnenju D. Kunaver 

(2008, str. 172174) kazni ne moremo odstraniti iz šolskih klopi, saj je tudi življenje ne 

izključuje. Pri tem poudarja, da učitelj ob kaznovanju učenca ne sme žaliti in ne 

postavljati diagnoz, saj prizadeti ponos lahko obleži v otrokovi duši vse življenje. Svoje 

razmišljanje zaključuje z mislijo: »Mlad človek je kot mlada rastlina, potrebuje varno 

vodstvo in potrebuje kažipote. Tudi žlahtni rastlini vodimo njeno rast in ji ne 

dovoljujemo, da poganja v katerokoli smer« (prav tam). A. Rebula (2012; v Babšek, 

2012, str. 5) pa meni nasprotno: »Splošno znano je, da so najmanj kaznovani tisti, ki 

imajo največjo odgovornost in oblast. Kaznovanje izvaja tisti, ki ima moč in se sklicuje 

na moralo, ki jo sam pogosto krši, obenem pa se ne pusti soditi od tistega, ki ga 

kaznuje.« Zato A. Rebula v odnose moči ne verjame in pravi, da zaradi kazni postane 

srečanje z resnico izkušnja sramotenje, zato vedno išče druge poti, da izrazi svoje 

neodobravanje.  
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Kljub negativnim učinkom kaznovanja, kazni ostajajo, ker: 

 so eno od sredstev, preko katerih vzpostavljamo in ohranjamo razredna in šolska 

pravila ter norme, določimo pričakovanja in pravice (Reyna in Weiner, 2001; 

Salvano-Pardieu idr., 2009; po Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 213); 

 pomagajo učencem razumeti, da njihovo delovanje vpliva na skupino, 

pripomorejo k zavedanju svojih delovanj in posledic ter razvijanju sposobnosti 

vnaprejšnjega predvidevanja možnih reakcij na svoja delovanja (Salvano-

Pardieu idr., 2009; po Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 213); 

 so nujne z vidika učenčevega moralnega razvoja, vsaj na predkonvencionalnem 

moralnem nivoju (prav tam); 

 preko njih lahko izrazimo spoštovanje do učenca v smislu, da ga priznavamo kot 

sposobnega sprejeti odgovornost za lastna ravnanja, kar krepi tudi njegovo 

samospoštovanje (Pavlović, 1996; po Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 213); 

 učenca učijo kaj je pravično in kaj krivično, kar pomeni, da kazen ni le nujni 

pogoj za učencev moralni razvoj, temveč tudi za razvoj njegovega pojmovanja 

pravičnosti (Kodelja, 2006; po Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 213). 

Ker običajno učiteljeve reakcije na neprimerno vedenje učenca ne pomenijo le povračila 

za storjeno napako oz. škodo, temveč povzročitev neprijetnega doživetja z vzgojnim 

namenom, se v sodobnem času pojavlja iskanje alternativnih pristopov ukrepanja, kot so 

družbeno koristna dela, restitucija, mediacija med žrtvijo in storilcem ipd. (Peček Čuk 

in Lesar, 2009, str. 214). 

Tudi glede uporabe nagrad so učitelji postavljeni pred dilemo. Z uporabo nagrad 

povečujejo zunanjo motivacijo in hkrati zavirajo notranjo. Učenci čutijo potrebo, da za 

dosežke prejmejo primerne nagrade. Po mnenju Jones in Jones (2010; po Pšunder, 2011, 

str. 158159) lahko z nagrado učitelji vplivajo na povečanje učenčevih naporov in 

izboljšanje kvalitete dela. Vendar Glasser (1994, str. 37), ki je zagovornik vodenja brez 

prisile, pojasnjuje, da nagrada ne določa vedenja, ampak želja učenca, da to nagrado 

dobi. M. Pšunder (2011, str. 173), pa dodaja, da so danes pri vodenju razreda temeljne 

učiteljeve naloge spodbujanje samodiscipline, samokontrole in samoregulacije. To 

sovpada z načeli demokratične vzgoje in od učiteljev terja, da opustijo avtoritarno 

pozicijo in kontrolo v razredu, ki so jo v preteklosti vzpostavljali s kaznovanjem in z 

nagrajevanjem. 
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2.3  Značilnosti učiteljevega poučevanja 

»Postati odličen učitelj pomeni najti lastno pot pri poučevanju.« 

 (Beadle, 2011, str. 84) 

V današnjem času je učenje in poučevanje ključnega pomena, saj se morajo učenci 

usposobiti, da se bodo znašli v vse bolj zapletenem informacijskem sistemu. Učitelj 

poleg strokovnega znanja in zavzetosti za razvoj svojih učencev potrebuje tudi 

razumevanje procesa učenja, obvladanje metod in različnih pristopov poučevanja. 

Richards (1994; v Cvetek, 2004, str. 77) pravi: »Dobrega poučevanja ni. So samo dobri 

učitelji. Z drugimi besedami, poučevanje se udejanja samo v učiteljih; samo kot takšno 

ne obstaja.«   

Poučevanje se kaže v različnih aktivnostih učiteljevega delovanja. »Učinkoviti učitelji 

vedo, kako pretvoriti svoje znanje v primere, razlage, ilustracije in aktivnosti« 

(Woolfolk, 2002, str. 446). Poleg neposrednega posredovanja snovi in podajanja znanja 

zajema tudi različne načine približevanja predmeta učenja učencem (vizualno in 

govorno prikazovanje, demonstriranje različnih procesov in dejavnosti) z namenom, da 

jih učenci zaznajo in z nadaljnjimi miselnimi aktivnostmi dojamejo in usvojijo (Kramar, 

2009, str. 19). Od učitelja je torej odvisna kvaliteta pouka. Učitelj učne cilje, vsebino in 

učno tehnologijo usklajuje in prilagaja učencem ter o učnem procesu neposredno odloča 

in zanj odgovarja. Predvsem od učitelja je odvisno vrednotno, torej vzgojno razkritje 

učne vsebine in neposredni vpliv teh vrednot na oblikovanje učencev (Blažič in sod., 

2003, str. 90). 

A. Žakelj (2001, str. 167) v članku Učenec in učitelj v učnem procesu matematike 

ugotavlja, da je za konstrukcijo znanja bistvenega pomena razvoj miselnih predstav ter 

razumevanje matematičnih pojmov in dejstev. Pri tem k spreminjanju napačnih 

pojmovanj deloma pripomorejo primerni pristopi učenja in poučevanja. Zato naj učitelj 

med učnim procesom: ugotavlja predznanje in razumevanje obstoječih pojmov, 

vzpostavlja kognitivni konflikt, ki v učencih sproži spreminjanje napačnih ali 

nepopolnih konceptnih predstav, učencem kaže uvid v smiselnost učenja novih vsebin, 

potrebo po razširitvi znanja in nove vsebine navezuje na obstoječo mrežo znanja. 

Avtorica članka predlaga tudi, da učitelj spodbuja aktivno vlogo učenca pri konstrukciji 

znanja s tem, da v učni proces vključuje različne oblike izkustvenega učenja, postavlja 
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odprte probleme kot izziv in spodbudo ustvarjalnega mišljenja, razvija oblike 

sodelovanja med učenci, poudarja pomen motivacije ter upošteva različne učne, 

mišljenjske in poučevalne stile. 

 

2.3.1 Uporaba učne tehnologije 

Učitelj lahko pri pouku uporablja najrazličnejša didaktična sredstva in pripomočke ter 

sodobno izobraževalno tehnologijo, na primer: diapozitive, prosojnice za grafoskop, 

PowerPoint prezentacije, delovne liste, razne modele, učne kartone, avdio- in 

videokasete, pa tudi različne računalniške programe, spletno učilnico in podobno. 

Blažič in sodelavci (2003, str. 123) jih poimenujejo učna tehnologija oziroma učni 

mediji, v literaturi pa sem pogosto zasledila uporabo termina informacijsko-

komunikacijska tehnologija (IKT). Uporaba učne tehnologije je v veliki meri odvisna 

od učitelja oziroma njegove strokovnosti in motiviranosti, saj je učitelj tisti, ki določa, 

kdaj in kako jo bo uporabljal (prav tam). Z uporabo IKT se spremeni učiteljeva vloga, ki 

vse manj poučuje v najožjem pomenu te besede in postaja vse bolj tisti, ki pripravlja 

pogoje, v katerih se učenci učijo. Učitelj skuša z uporabo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (IKT) racionalizirati pouk, povečati učinkovitost, olajšati proces učenja in 

dosegati boljše učne rezultate na spoznavnem, čustvenem in psihomotoričnem področju 

razvoja posameznika (Kalin, 2004; po Peklaj in sod., 2009, str. 99100). Z uporabo IKT 

torej želi miselno aktivirati učence, jih motivirati za učenje in s tem morebiti tudi 

skrajšati čas za učenje. Zavedati pa se je potrebno, da za doseganje ciljev ni nujna 

uporaba najsodobnejše tehnologije, ampak tiste, s katero lahko dosegamo želene učinke 

(prav tam). 

 

2.3.2 Učiteljevo nalaganje domačega dela 

V času mojega obiskovanja osnovne šole je bilo reševanje domačih nalog obvezno in če 

je kdo ni naredil, je dobil »minus«. Za tri zbrane »minuse« pa je posameznik dobil 

negativno oceno. Kmalu za tem je postalo ocenjevanje z znaki in ocenjevanje domačih 

nalog nezakonito. Zakaj ocenjevanje domačih nalog ni skladno s šolskimi predpisi? M. 

Kuhar Pučko (http://med.over.net/forum5/read.php?65,1715436) navaja pojasnilo 

inšpektorjev Inšpektorata RS za šolstvo in šport: »Domače naloge so pomembno 

didaktično sredstvo za utrjevanje (obnavljanje) v šoli obravnavane učne snovi in 
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preverjanje kakovosti usvojenega znanja. Domače naloge so namenjene preverjanju 

znanja, s katerim se v povezavi z učnimi cilji ugotavlja obseg in raven znanja (pred, 

med ter ob koncu posredovanja učnih vsebin) in ni namenjeno ocenjevanju.« 

Učitelji so pogosto pred dilemo dajati domače naloge ali ne. V. Starman (2012, str. 13) 

ugotavlja, da so domače naloge pogosto konflikten pedagoški problem: »Učenci nočejo 

delati domačih nalog, starši se z otroki nočejo prepirati, učitelji pa kljub temu v njih 

vidijo smisel.« D. Barburič Vesel (2012, str. 11), učiteljica podaljšanega bivanja in 

dodatne strokovne pomoči, opaža, da pogosto učencem učenje v šoli ni izziv, z njim si 

ne potešijo svoje prirojene radovednosti, saj jim prepogosto ne ponuja priložnosti za 

zadovoljitev potrebe po spoznavanju novega, temveč je le trening poslušnosti, domače 

naloge pa so podaljšek te muke. Po drugi strani pa A. Woolfolk (2002, str. 439) 

ugotavlja, da imajo učenci, ki delajo več domačih nalog, tudi višje ocene. Vendar kot 

pojasnjuje V. Starman (2012, str. 1314), so lahko domače naloge primerno sredstvo za 

doseganje boljših rezultatov le, če so skrbno načrtovane, če imajo jasen pomen za 

učence in če le-ti redno pridobivajo povratne informacije o opravljeni domači nalogi. 

Pri tem dodaja, da mora biti domača naloga za učence primerna tako po obsegu, 

zahtevnosti, potrebnem predznanju kot namenu ter mora omogočati individualizacijo in 

diferenciacijo. Avtorica članka (prav tam) poudarja, da se domače naloge ne daje kot 

kazni ali nagrade, in priporoča: 

- da se domače naloge ne daje tik pred koncem učne ure; 

- da se večkrat spreminja tip domačih nalog; 

- da se učitelj prepriča, ali učenci nalogo razumejo; 

- da se določi ustrezen obseg domačih nalog; 

- da se učencem omogoči izbiro med več tipi nalog; 

- da se pouk večkrat vsebinsko naveže na domače naloge; 

- da se učence navaja na potrebne lastnosti in spretnosti, ki jih potrebujejo pri 

domačih nalogah; 

- da se redno pregleda domače naloge in poda povratno informacijo. 

Iz zgornjih ugotovitev lahko izluščimo, da ima učitelj z načrtovanjem domačih nalog 

veliko dela, zato je razumljivo, da želi, da jih učenci tudi naredijo, sicer je njihov trud 

zaman. Prisiliti učence, da delajo domače naloge, pa žal ni mogoče. Zanimiv se mi je 

zdel primer učiteljice, ki ga navaja D. Barburič Vesel (2012, str. 12). Neka učiteljica, ki 

je imela dovolj prepirov o domačih nalogah, je svojim učencem preprosto povedala, da 
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se zaradi neizvajanja domačih nalog počuti neuspešno, frustrirano in pod stresom ter da 

se odslej lahko sami odločijo, ali jih bodo delali ali ne. Pri tem učencev ni krivila, da so 

neresni in neodgovorni, pa tudi ne staršev, da ne sodelujejo s šolo. Učence je seznanila s 

svojim stališčem, da verjame v koristnost pisanja domačih nalog in jim vsakič dajala 

nalogo le kot predlog, da snov vadijo in utrjujejo tudi doma. Izkazalo se je, da je 

domačo nalogo pisalo približno toliko učencev kot prej in da je tako kot prej niso pisali 

povsem redno. Novost pa je bila, da so jo včasih napisali tudi »za nazaj«. Pri tem je 

pomembno dejstvo, da v pisanje domačih nalog niso bili prisiljeni, ampak so za to sami 

prevzeli odgovornost. Avtorica članka (prav tam) dodaja, da je učenje prevzemanja 

odgovornosti in osebnih odločitev morda celo bolj pomembna veščina kot golo 

pomnjenje učne snovi: »Znati raziskati in ugotoviti, kaj potrebuješ, da kaj razumeš, in 

kako si lahko čim več zapomniš, je dragocena veščina za vse življenje, ne zgolj šolska 

leta.«  

 

2.3.3 Učiteljevi načini motiviranja 

Za uspešno delo v razredu je zelo pomembno, da zna učitelj učence motivirati za šolsko 

delo. Pri tem se mora zavedati, da se učenci med seboj razlikujejo, zato način 

motiviranja, ki je uspešen pri enem učencu, ne bo nujno uspešen tudi pri drugem. 

Pogosto lahko srečamo učitelje, ki s svojim delom niso zadovoljni in se pritožujejo nad 

tem, da je učence težko motivirati, ker jih nič ne zanima in niso pripravljeni sodelovati. 

Bečaj (1997, str. 6) pojasnjuje, da ni problematično to, da bi imeli težave s 

poučevanjem, pač pa se jim včasih zdi popolnoma nemogoče učence pritegniti k 

poslušanju.  

C. Razdevšek Pučko (2007) meni, da je motivacija pomemben dejavnik, ki spreminja 

proces poučevanja (učiteljeva aktivnost) v proces učenja (učenčeva aktivnost). Učitelj 

bo toliko bolj uspešen pri motiviranju učencev, kolikor bolj bo sam vsebinsko 

(obvladovanje, poznavanje vsebin), didaktično (obvladovanje splošnih in posebnih 

metod poučevanja), psihološko (poznavanje procesa učenja in razvojnih značilnosti 

učencev) in osebnostno (želim, hočem poučevati) pripravljen za poučevanje (prav tam). 

Brajša (1995, str. 61) razlaga, da z motivacijo želimo obdržati, okrepiti ali celo 

spremeniti vedenje v novo obliko. Je skupen pojem, ki obsega vse, kar daje pobude za 

učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost. Osnovni cilj vsake 

šole je, da učence motivira, da širijo svoje potrebe, spreminjajo zavest, izboljšujejo in 
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bogatijo svoje vedenje. »Samo motivirani učenci so lahko uspešni učenci in samo 

motivirani učitelji so lahko uspešni učitelji« (prav tam). 

Dejavniki, ki spodbujajo motiviranost učencev (Razdevšek Pučko, 2007):  

- delo je organizirano tako, da so učenci zaposleni na ravni svojih sposobnosti, 

- doživljanje uspešnosti, 

- pozitivna povratna informacija (od učiteljev, staršev, vrstnikov), 

- doživljanje lastne kompetentnosti in notranje točke nadzora, 

- pozitivna samopodoba, ki pomaga premostiti občasne neuspehe. 

A. Woolfolk (1998, str. 392) je temeljito analizirala značilnosti učne motivacije.  

Prikazuje jih Tabela 1. 

Tabela 1: Značilnosti učne motivacije (Woolfolk, 1998, str. 392). 

Sestavine učne 

motivacije 

Optimalne značilnosti učne 

motivacije 

Značilnosti, ki učno motivacijo 

znižujejo 

Vir motivacije 

Notranji: osebnostni dejavniki 

(potrebe, interesi, 

radovednost, uživanje). 

Zunanji: dejavniki okolja (nagrade, 

socialni pritisk, kazni). 

Motivacijski cilj 

Učni cilj: osebno zadovoljstvo 

pri soočanju z izzivi in 

izboljševanju; težnja po 

izbiranju srednje težkih ciljev, 

ciljev, ki predstavljajo izziv. 

Storilnostni cilj: želja po priznanju 

uspeha v očeh drugih, težnja po 

izbiranju zelo težkih ali zelo lahkih 

ciljev. 

Motivacijska 

usmerjenost 

K nalogi: obvladovanje 

naloge. 

K jazu (egu): k podobi sebe v očeh 

drugih. 

Motivacija za 

uspeh 

Motivacija za doseganje: 

usmerjenost k obvladovanju. 

Motivacija za izogibanje neuspehu: 

nagnjenost k anksioznosti. 

Možne atribucije 

Uspeh in neuspeh pripisujejo 

nadzorljivim razlogom 

(prizadevanje, sposobnosti). 

Uspeh in neuspeh pripisujejo 

nenadzorljivim razlogom. 

Prepričanja glede 

sposobnosti 

Sposobnosti so spremenljive, 

lahko jih izboljšamo z delom, 

znanjem, spretnostmi. 

Sposobnosti so nespremenljive, 

stabilne in nenadzorljive 

lastnosti. 
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Glede na to, ali motivacijske spodbude izhajajo iz posameznika ali iz zunanjih okoliščin 

oz. dejavnikov, ločimo zunanjo ali ekstrinzično in notranjo ali intrinzično motivacijo 

(Žagar, 2009, str. 83). Zunanjo motivacijo ustvarjajo zunanji dejavniki, kot sta nagrada 

in kazen, notranja motivacija pa izvira iz lastnega interesa in radovednosti ter 

predstavlja naravno težnjo iskanja in usvajanja izzivov (Woolfolk, 2002, str. 320).  

Slika 1 nazorno prikazuje vire motivacije in prehode med zunanjo in notranjo učno 

motivacijo. 

 

Slika 1: Viri motivacije in prehodi med zunanjo in notranjo učno motivacijo (Marentič 

Požarnik, 2000, str. 189)  

 

Učitelj mora spodbujati in vzgajati notranjo motivacijo, hkrati pa zagotoviti, da tudi 

zunanja motivacija podpira učenje (Woolfolk, 2002, str. 321). Potrebno je razvijati 

interese učencev, spodbujati njihovo radovednost, jim predstaviti učne cilje na primeren 

način in doseči primerno stopnjo njihove čustvene vzburjenosti (Žagar, 2009, str. 83).  

B. Marentič Požarnik (2000, str. 202) meni, da so najučinkovitejše celovite strategije 

motiviranja, ki se načrtujejo in izvajajo v okviru celotne šole in ki kombinirajo jasne 

zahteve, visoke cilje, izzivalne projekte in dejavnosti, dobro vzdušje in odnose, 

medsebojno pomoč in oporo ter razvoj samostojnosti in odgovornosti.  

  



Usklajenost med pričakovanji učencev do učiteljev in izkušnjami učencev z njimi 
 

 

19 

 

2.4  Učiteljeva komunikacija z učenci 

»Ko vidim, da se učenci na hodniku pogovarjajo z učitelji, vem, da je šola dobra.« 

(Juhant, 2012; po Jug, 2012, http://www.zurnal24.si/otroku-dopovejte-da-je-ucitelj-

avtoriteta-clanek-165985) 

Beseda komunikacija je latinskega izvora in pomeni sporazumevanje med ljudmi z 

izmenjavo sporočil (Tomić, 1997, str. 45). Komuniciramo z besedami, kvaliteto glasu in 

telesom. Besede sestavljajo le delček tega, kar izražamo kot človeška bitja. Raziskave 

so pokazale, da je pri nastopu pred skupino ljudi 55 % vtisa določenega z govorico 

telesa, 38 % z barvo glasu in samo 7 % z vsebino povedanega (prav tam). 

Watzlawick (1967; v Bratanić, 1993, str. 8789) je povzel pet osnovnih 

komunikacijskih aksiomov. 

 Ni mogoče ne komunicirati. Komuniciramo z besedami in brez njih. Vsako 

vedenje je komunikacija, tudi ko ne govorimo, pošiljamo sporočila. Tudi 

odklanjanje komunikacije je komunikacija. 

 Komunikacija ima vsebinsko in odnosno dimenzijo. V vsaki komunikaciji 

drugemu prenašamo neko vsebino in hkrati opredelimo odnos do le-te in 

prejemnika sporočila. Pošiljamo in sprejemamo vsebine, vzajemno skušamo 

definirati tako medosebne odnose kot stališča do same vsebine. Tako odkrivamo 

sebe ter hkrati vplivamo drug na drugega. 

 Odnos do prejemnika sporočila je pogojen z neverbalno komunikacijo. 

Potrebno je poudariti vlogo neverbalne komunikacije, posebno na področju 

odkrivanja sebe, definiranja odnosa in vpliva na drugega. Interpersonalna 

komunikacija ni sestavljena samo iz vsebine in njene verbalizacije. Pozornost je 

treba posvetiti neverbalnemu oz. odnosnemu vidiku komunikacije. 

 Komuniciramo verbalno in neverbalno. Teh dveh delov komunikacije ne 

moremo ločevati, deliti, saj hkrati z verbalno komunikacijo vzporedno poteka še 

neverbalna. 

 Komunikacija je lahko simetrična ali komplementarna. Simetrični odnosi 

težijo k podobnosti in se izogibajo različnosti. Komplementarni odnosi pa se 

dopolnjujejo z različnostmi, npr. odnos mati  otrok, učitelj – učenec, zdravnik – 

pacient. 
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Umetnost govorjenja je eden najpomembnejših vidikov učinkovitega poučevanja, saj 

učitelji predavajo, razlagajo, dajejo navodila, sprašujejo ali usmerjajo razpravo v 

razredu (Kyriacou, 1997, str. 46).  

V šoli je za vodenje komunikacijskega procesa, za pošiljanje, sprejemanje in delovanje 

sporočil odgovoren učitelj. »Govoriti bi moral tako, da učenci sporočilo sprejmejo in da 

nanje vpliva skladno z namenom sporočila« (Brajša, 1993, str. 20). Gordon (1997, str. 

4954) je na podlagi dolgoletnih izkušenj izpostavil dvanajst ovir komunikacije med 

učiteljem in učenci.  

Ukazovanje in usmerjanje, s katerim učitelj sporoča učencu, da njegova čustva, potrebe 

ali težave niso pomembni. Podrediti se mora učiteljevim željam in potrebam. Učenec v 

tistem trenutku ni sprejemljiv, učitelj mu vceplja strah pred svojo močjo, kar pri učencu 

sproža jezo in sovražna čustva – odpor. Hkrati pa učitelj kaže tudi nezaupanje v 

učenčevo sposobnost, da bi sam lahko našel rešitev.  

Svarilo in grožnja sta podobna ukazovanju, le da vključujeta tudi posledice, če ukaz ne 

bo izpolnjen. Tudi takšno sporočilo učenčevih potreb in želja skoraj ne upošteva. 

Učenec se počuti prestrašenega in podrejenega, kar ima za posledico sovražnost. Včasih 

pa učenci tudi namenoma naredijo prav tisto, kar je prepovedano, da bi videli, če bo 

učitelj res napravil to, s čimer je grozil. 

Moraliziranje in pridiganje je prisotno, ko sporočila temeljijo na avtoriteti, na dolžnostih 

in obveznostih. Učencu sporočajo, da učitelj ne zaupa njihovi lastni presoji, povzročajo 

občutke krivde, prepričujejo učence, da so slabi in da niso sposobni graditi lastnih 

vrednot. Učenci se praviloma odzivajo z odporom.  

Nasvet, ponujanje rešitev in sugeriranje je komunikacija, s katero učitelj učencu 

sporoča, da ni sposoben sam najti ustrezne rešitve za svoje težave. S tem lahko 

povzroči, da postane učenec odvisen od učitelja, da sam zase ne išče več rešitev, ampak 

se raje zanaša na zunanjo avtoriteto. Ta sporočila pogosto povzročijo, da imajo učenci 

občutek, da jih učitelj ni razumel. 

Poučevanje z navajanjem logičnih argumentov je tehnika, ki pri učencu povzroča 

občutke podrejenosti in manjvrednosti, saj z navajanjem »dejstev« učitelj učencu 

sporoča, da ne zna logično misliti. To pogosto pri učencu sproža obrambno vedenje. 

Dajanje sodb, kritiziranje, nestrinjanje in grajanje je reagiranje, ki bolj kot katerakoli 

drugo vzbuja pri učencih občutke, da so neumni, manjvredni, slabi. Takšna sporočila 

tudi povzročajo, da učenci prikrijejo svoja prava čustva. Ker ščitijo svojo samopodobo, 
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se nanje odzivajo z obrambo in besom. Učenec, ki pogosto dobiva o sebi negativne 

sodbe,  bo sčasoma razvil sam pri sebi tudi tako samopodobo (da je slab, nepriljubljen, 

nesprejet). 

Nagrajevanje, soglašanje in pozitivno vrednotenje lahko učenec doživlja kot učiteljevo 

manipulacijo, hkrati pa ve tudi, da učitelj, ki hvali, lahko ob drugi priliki graja, v 

vsakem primeru je torej večvreden, nadrejen, ker daje sodbe. Pogosto hvaljenje lahko 

povzroči tudi preveliko odvisnost učencev od te tehnike in jo potem prepogosto iščejo. 

Lahko pa ima hvaljenje za posledico tudi občutek, da učitelj učenca ne razume. Zdi se 

mu, da ga hvali le zato, da se mu ni potrebno ukvarjati z njim in njegovimi težavami. 

Dajanje vzdevkov in smešenje je vrednotenje, ki je usmerjeno neposredno na učenčevo 

samopodobo. Namesto da bi učenci gledali nase bolj realistično, uporabljajo učiteljeva 

sporočila za opravičevanje samih sebe. Učenci se pogosto odzivajo na ta sporočila tako, 

da jih v enaki obliki vračajo učitelju. 

Interpretiranje, analiziranje in diagnosticiranje daje učencu sporočilo, da ga je učitelj 

spregledal in pozna motive za njegovo vedenje. Če je učiteljeva razlaga pravilna, se 

učenec čuti pred razredom razkrit, če pa je napačna, to v njem sproži jezo zaradi 

napačne obtožbe. Skrito sporočilo takšne komunikacije je, da je učitelj pametnejši ter da 

pozna učenčeve misli in motive. To ima za posledico učenčevo blokado, da bi o sebi še 

kaj povedal, zato bo poskušal čim več informacij o sebi prikriti, ker je biti odkrit preveč 

tvegano. 

Ohrabrevanje, simpatiziranje in tolaženje učenca, ki se čuti zaradi nečesa prizadet, lahko 

le temu pomeni, da ga učitelj ne razume. Učiteljem se je pogosto neprijetno srečati z 

učenčevimi močnimi negativnimi čustvi, zato s tolaženjem želijo doseči to, da se učenec 

ne bi počutil slabo. Tudi simpatiziranje ima enak učinek in učenec ne govori preveč rad, 

saj jasno čuti, da je v ozadju učiteljeva želja, da se preneha tako počutiti. Vse oblike 

tolaženja imajo isto sporočilo: človek, ki je v stiski, pretirava, nima pravega stika z 

realnostjo, ne razume najbolje, »kako stvari stojijo«, v nekem smislu je »trapast«. Prav 

iz tega razloga učenci včasih na tak pristop reagirajo celo sovražno. 

Spraševanje, preiskovanje in navzkrižno zasliševanje učenca, ki je v težavah, lahko 

pomeni pomanjkanje zaupanja, sum ali dvom. Učenci to doživljajo kot nastavljanje 

pasti, v katero se lahko ujamejo. Takega spraševanja se bojijo, zlasti če ne vedo, kam 

meri. Kakršnokoli postavljanje vprašanj pomeni usmerjanje komunikacije in s tem 

omejevanje tistega, ki naj bi govoril o tem, kaj ga teži. Navzkrižno zasliševanje tudi ni 

primerna tehnika, kadar želimo doseči odkrito in konstruktivno komunikacijo. Pogosto 
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so vprašanja postavljena bolj iz radovednosti kot pa iz resnične pripravljenosti 

pomagati. 

Umikanje, sarkazem in humor lahko učenec razume kot učiteljevo nezanimanje zanj, 

neupoštevanje njegovih čustev ali celo kot odklanjanje. Učenci običajno govorijo o 

svojih težavah dokaj resno, in če se kdo nanje odziva s šaljenjem in sarkazmom, jih to 

seveda prizadene. Problemi niso rešeni, če jih odrinemo. 

Sporočila nesprejemanja komunikacijo zavirajo in onemogočajo dvosmerno 

komuniciranje. Učitelj bodisi ponuja učencu rešitev za njegovo težavo, ga sprašuje in 

ocenjuje, skuša doseči, da bi se učenec bolje počutil, da težave ne bi več videl kot 

težavo, bodisi skuša učenca spremeniti, ga zabavati ali se težavi izogniti. Pri učiteljih 

pogosto naletimo na prepričanje, da je treba nekomu, ki je v težavah, dati nasvet, se z 

njim pogovoriti, ga posvariti, najti rešitev in mu jo predlagati, mu povedati svoje 

mnenje ipd. Na podlagi odgovorov učiteljev, ki so se udeležili treninga za večjo 

učinkovitost, so ugotovili, da kar od 90 % do 95 % udeležencev uporablja vsaj enega od 

dvanajstih navedenih načinov (Gordon, 1997, str. 32). Vendar lahko nekomu učinkovito 

pomagamo preprosto s tem, da ga poslušamo. Poslušamo lahko pasivno. Pri tem je 

slabo to, da govori en sam, medtem ko je poslušalec bolj ali manj pasiven, hkrati pa 

obstaja tudi nevarnost, da poslušalec sporočila ne razume prav. Gordon (prav tam, str. 

5556) predlaga ustreznejši način, to je aktivno poslušanje. 

Aktivno poslušanje je tehnika poslušanja, ker svojo predpostavko o razumevanju 

prejetega sporočila pri oddajniku preprosto preverimo. Učencu omogoča občutek, da so 

njegove misli in čustva sprejeta, razumljena in upoštevana, kar pospešuje nadaljnjo 

komunikacijo. Učencu omogoča sprostitev, svoja čustva sprejme kot normalna, 

človeška. Pri tem učitelj lahko uvideva resnične, zakrite težave in lahko začne z 

iskanjem rešitve, vendar odgovornost za rešitev prepušča učencu. Hkrati pa učencu tudi 

omogoča, da učitelja posluša in ustvarja odnos, ki pomeni medsebojno razumevanje, 

spoštovanje ter vzajemno skrb. Aktivno poslušanje mora temeljiti na empatiji, zaupanju 

in resničnem sprejemanju, sicer je ta tehnika neučinkovita. Če bi jo učitelj uporabil kot 

trik, mehanično, bi to ustvarilo občutek lažnosti in manipulacije, kar bi učenec hitro 

spregledal (prav tam).   
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S pomočjo aktivnega poslušanja lahko učitelj z učencem vzpostavi uspešno 

komunikacijo. Posledice le-te so (Bratanič, 1993, str. 100103): 

 razumevanje, ki se nanaša na točnost informacije oz. vsebine. Komunikacija je 

uspešna, če sta obe osebi enako razumeli informacijo; 

 zadovoljstvo, ki je povezano z emocionalnim doživljanjem oseb. Tako se 

pojavljajo simpatije, antipatije, ljubezen, sovraštvo; 

 vpliv na odnos in plemenitenje odnosa, ki se navezuje na zadovoljstvo. Če 

tega v medosebni komunikaciji ni, potem tudi o vplivu in plemenitenju ne 

moremo govoriti. Za to sta potrebna pozitivno doživljanje in naklonjenost; 

 izzivanje aktivnosti, ki je najtežja, a najpomembnejša naloga. Učenja ni brez 

lastne aktivnosti učenca in zato je motivacija učenca pomembno področje za 

učitelja. 

 

Učitelj uspešno komunicira, če zna poslušati, zna spodbujati, soglašati, išče pojasnila in 

postavlja podvprašanja, zna pohvaliti dejanski napredek učencev, ne daje neposrednih 

nasvetov, ustvari medsebojno zaupanje, je odprt in se obnaša naravno, z nebesedno 

komunikacijo podpre besedno (Pšunder 1998, str. 39).  

 

2. 5  Učiteljevo ocenjevanje učencev 

»Na ocenjevanje, ki naj bo služabnik in ne gospodar izobraževalnega procesa, je nujno 

gledati kot na neločljivo sestavino poučevanja in njegovega izboljšanja.« 

 
(Ramsden; po Marentič Požarnik in Peklaj, 2002, str. 7) 

 

Preverjanje in ocenjevanje dosežkov učencev sta sestavna dela pouka, ki imata 

pomemben vpliv, saj (Bela knjiga, 2011, str. 155): 

 učencem, učiteljem in staršem dajeta povratne informacije o učenčevem 

usvojenem znanju in individualnem napredovanju; 

 učiteljem omogočata nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa; 

 širši družbi dajeta informacije o učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega sistema. 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013) s 3. členom opredeljuje preverjanje 
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znanja kot sistematično zbiranje podatkov o tem, kako so se učenci približali učnim 

ciljem oz. ali so dosegli zahtevanje standarde znanja in poteka pred, med ter ob koncu 

obravnave učnih snovi. Ocenjevanje znanja pa je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni 

meri učenec dosega v učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja in poteka 

po obravnavi učnih vsebin in po opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin (prav 

tam). Ocenjevanje torej vključuje preverjanje, zato ne sme biti ocenjevanja brez 

predhodnega preverjanja, medtem ko lahko znanje preverimo, ne da bi ga ocenili in z 

rezultati seznanimo učence (Marentič Požarnik, 2000, str. 260). 

 

2.5.1 Pedagoška in psihološka načela preverjanja ter ocenjevanja znanja  

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja mora učitelj upoštevati naslednja pedagoška in 

psihološka načela (Razdevšek Pučko, 2009, str. 1518). 

Načelo strpnosti 

Učitelj mora biti pripravljen počakati, da učenec razmisli in odgovori. Strpnost je v 

določeni meri odvisna od temperamenta, vendar si jo lahko učitelj tudi zavestno 

oblikuje. 

Načelo pozitivne usmerjenosti 

Učitelj naj pri učencih išče znanje, ne pa neznanja. To bo dosegel s strpnostjo, z več 

pozornosti in odgovornosti pri sestavljanju nalog in vprašanj ter z največjo možno mero 

prilagajanja individualnim posebnostim vsakega učenca. 

Upoštevanje individualnih posebnosti 

Učitelj mora upoštevati stopnjo učenčevih intelektualnih sposobnosti, spretnosti učenca 

za ustno ali pisno izražanje, razlike v kognitivnem stilu ter v nekaterih osebnostnih 

lastnostih, ki lahko bistveno vplivajo na učenčevo sposobnost, da pokaže oz. ubesedi 

svoje znanje. 

Ubeseditev kriterijev in načel 

Učitelj učencem razloži, kaj in kako bo upošteval pri oblikovanju ocene. Učencem je 

potrebno na primeren način razložiti, da se načelo enakosti izraža v prilagajanju 

razlikam med njimi. Ubeseditev kriterijev je tudi opora za obrazložitev ocen, je podlaga 

za oblikovanje povratne informacije, ki oceno predstavi kot mnenje o učenčevem 

znanju ali neznanju, kar omogoča, da učenci oceno doživijo kot informacijo, ne pa kot 
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nagrado ali kazen. S tem učitelj usmerja pozornost učencev na proces pridobivanja 

znanja, daje jim usmeritev na domače učenje, hkrati pa jih usposablja za kritično 

presojanje lastnega znanja. 

Načelo doslednosti 

Na prvi pogled je v nasprotju z načelom prilagajanja individualnim posebnostim, zato je 

bolje reči, da gre za doslednost v prilagajanju. Z ubeseditvijo kriterijev in načinov 

prilagajanja učitelja na nek način zavezuje, zato bo bolj dosleden, hkrati pa se zavestno 

izogne nekaterim subjektivnim napakam ocenjevanja. 

Načelo utrjevanja in povezovanja znanja 

Do znanja pridemo z utrjevanjem in s ponavljanjem, ki je prilagojeno vsebinam. V teh 

procesih igra preverjanje in ocenjevanje znanja pomembno vlogo, saj ne rečemo brez 

pomena, da »to in tako, kakor učitelj sprašuje, se učenci tudi naučijo«. S postavljanjem 

vprašanj lahko učitelj usmerja tudi povezovanje med učnimi vsebinami, opozarja na 

povezave med različnimi predmeti in s tem pomaga ustvarjati znanje. 

Načrtovano, pripravljeno, prilagojeno, kombinirano in kontinuirano preverjanje 

znanja 

Je načelo, ki prepreči različne slučajne vplive in zato ublaži delovanje subjektivnih 

napak. Učitelj načrtuje proces preverjanja in ocenjevanja. S tem bo upošteval načelo, ki 

ga imenujemo kontinuirano spremljanje učenčevega dela in napredovanja. To pomeni, 

da sproti spremlja učenčevo delo, uporablja različne razvojni stopnji učencev in učnim 

vsebinam primerne oblike preverjanja, da svoje ugotovitve o učenčevih dosežkih beleži 

in z rezultati sproti seznanja učenca in njegove starše. Pri spremljanju dosežkov  je zelo 

pomembna učenčeva aktivna vloga, ki deluje motivacijsko.  

Z upoštevanjem omenjenih načel učitelj doseže kvalitetnejše ocenjevanje. 

 

2.5.2 Vrste in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja 

Glede na mesto (položaj) v učnem procesu razlikujemo diagnostično ali začetno, 

formativno ali sprotno in sumativno ali končno preverjanje (in ocenjevanje) znanja 

(Marentič Požarnik in Peklaj, 2002, str. 18). 
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Diagnostično preverjanje izvajamo na začetku poučevanja neke učne enote ali 

predmeta in je usmerjeno v ugotavljanje predznanja – njegovega obsega in strukture 

(prav tam, str. 19). 

Formativno ali sprotno preverjanje se pojavlja pred poukom ali med njim z namenom 

usmerjati učitelja pri načrtovanju in pomagati učencem pri določanju področij, na 

katerih morajo delati. Učitelj z njim dobi informacije s pomočjo pred-testa in 

diagnostičnega testa. Pred-test se uporablja pri sprotnem preverjanju učenčevega znanja 

pripravljenosti in sposobnosti. Diagnostični testi so testi za določanje učenčevih šibkih 

področij in individualni testi za določanje specifičnih učnih težav. Le-te učitelj 

uporablja med obravnavo snovi, tako da vidi, na katera področja se mora še dodatno 

osredotočiti (Woolfolk, 2002, str. 506507).  

Sumativno ali končno preverjanje in ocenjevanje izvajamo po končanem učnem 

procesu z namenom ugotavljanja usvojenosti znanja pri posameznih učencih. Razlika 

med formativnim in sumativnim ocenjevanjem temelji na tem, kako so rezultati 

uporabljeni. Če jih uporabimo pri načrtovanju pouka v prihodnosti, potem je 

formativno. Če pa jih uporabimo pri končnem vrednotenju učenca, potem je sumativno 

(prav tam, str. 507). 

Poznamo tri oblike preverjanja znanja: ustno, pisno in praktično (Žagar, 2009, str. 145). 

Najpogosteje sta uporabljeni pisna in ustna oblika preverjanja znanja. Vsaka od oblik 

ima svoje prednosti in slabosti. C. Razdevšek Pučko (2009, 1819) je naredila seznam 

prednosti in pomanjkljivosti pisnega in ustnega preverjanja znanja. 

 

Prednosti ustnega preverjanja so: 

 neposredni stik učitelja z učencem, kar omogoča uresničitev načela humanosti in 

preprečuje neosebnost v odnosih med učiteljem in učencem; 

 omogoča popolno individualizacijo v izbiri vsebin, ki jih učitelj zajame z 

vprašanji, ter v obsegu in ravni teh vprašanj; 

 omogoča učitelju, da spremlja in oblikuje učenčevo govorno izražanje, učenec 

pa ima možnost, da razvije svoje govorne sposobnosti; 

 je neodvisno od bralnih sposobnosti, kar je še posebej pomembno na začetku 

šolanja, kasneje pa za vse tiste učence, ki imajo bralno-napisovalne težave ali so 

slabi bralci; 
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 učitelj lahko spremlja učenčev pristop k vprašanju ali reševanju naloge, način 

elaboracije idej, impulzivnega učenca lahko obvaruje pred nepremišljenim 

napačnim odgovorom, manj sposobnega spodbudi s podvprašanjem na nižji 

ravni, sproti ugotavlja in odpravlja morebitne nesporazume; 

 učitelj lažje kot pri pisnem preverjanju ugotavlja in spodbuja učenčevo kritičnost 

in izvirnost; 

 vsi učenci (še posebej slušni tipi) imajo tako pogosteje možnost, da utrjujejo 

učne vsebine. 

 

Pomanjkljivosti ustnega preverjanja so: 

 objektivnost in veljavnost preverjanja (različno težka in različno reprezentativna 

vprašanja); 

 učitelj težje kontrolira vpliv subjektivnih napak (npr. simpatičnost učenca); 

 neekonomičnost v izrabi šolskega časa. 

Vse tisto, kar so prednosti ustnega preverjanja znanja, so pomanjkljivosti pisnega 

preverjanja. Največja pomanjkljivost pisnega preverjanja je neustrezna uporaba – 

prezgodaj (ko učenci še niso dorasli), prepogosto, nenačrtovano, slabo pripravljeno ter 

kombinirano z dodatnimi psihičnimi pritiski na učenca. 

 

Prednosti pisnega preverjanja so: 

 ekonomičnost izrabe šolskega časa; 

 vsi učenci odgovarjajo v enakih pogojih na enaka vprašanja; 

 vsi učenci so hkrati zaposleni; 

 ocenjevanje po naprej določenih elementih pravilnih odgovorov omogoča višjo 

stopnjo objektivnosti in manjši vpliv subjektivnih napak; 

 odgovori učencev so dokumentirani, lahko jih večkrat preberemo, o oceni se 

lahko posvetujemo, odgovore lahko pokažemo tudi staršem; 

 učenci imajo možnost, da odgovarjajo na vprašanja po zaporedju in s tempom, ki 

si ga sami izberejo. 

Pisno preverjanje znanja ima nekatere značilnosti, ki jih pri ustnem preverjanju ne 

moremo doseči. Podobno velja za ustno preverjanje, zato je potrebna smiselna 
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kombinacija obeh načinov. S tem izkoristimo prednosti in se izognemo slabostim (prav 

tam).  

Učitelj mora poznati prednosti in pomanjkljivosti posameznih načinov in oblik 

preverjanja in ocenjevanja znanja, tako da lahko ustrezno načrtuje in se odloča za takšen 

način in obliko, ki bo prilagojena ciljem, razvojni stopnji in posebnostim učencev ter 

učnim vsebinam, ki jih preverja. 

 

2.6  Učitelj kot kompetenten strokovnjak 

V današnjem času vloge učitelja ne povezujemo več samoumevno z avtoriteto, zato si 

morajo pedagogi za izvajanje svojega poklica pridobiti ustrezne kompetence.  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1995, str. 419) je kompetenca 

opredeljena kot obseg oz. mera odločanja (ki je določena navadno z zakonom), 

pristojnost ali pooblastilo, za kompetentnega pa velja tisti, ki je »pristojen, pooblaščen; 

kdor temeljito pozna, obvlada določeno področje; usposobljen, poklican«. 

Perrenoud (Key competences 2002; po Razdevšek Pučko, 2004, str. 58) pojmuje 

pridobivanje kompetenc kot »usposabljanje posameznikov za mobilizacijo, uporabo in 

integracijo pridobljenega znanja v kompleksnih, različnih in nepredvidljivih situacijah« 

in definira kompetentnost kot »sposobnost učinkovitega delovanja v številnih situacijah, 

ki sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar ni omejeno s tem znanjem.« Avtor v 

nadaljevanju pojmuje pridobivanje kompetenc kot usposabljanje posameznikov za 

mobilizacijo, uporabo in integracijo pridobljenega znanja v kompleksnih različnih in 

nepredvidljivih situacijah. 

Škotski urad je leta 1992 izdal smernice za programe izobraževanja učiteljev, katerih 

sestavni del je seznam kompetenc, ki naj bi jih študent razvil do zaključka študija 

(Cvetek, 2004, str., 150152): 

1)  »Kompetence, ki se nanašajo na predmet in vsebino poučevanja. Učitelj začetnik bi 

moral biti sposoben: 

 izkazovati znanje predmeta ali predmetov, ki tvorijo vsebino njegovega ali 

njenega poučevanja, ki dosega ali presega trenutne zahteve šolskega kurikuluma; 

 načrtovati (na splošno) in pripravljati notranje usklajene (koherentne) učne 

programe, ki zagotavljajo kontinuiteto in napredovanje ob upoštevanju 



Usklajenost med pričakovanji učencev do učiteljev in izkušnjami učencev z njimi 
 

 

29 

 

nacionalne, regionalne in šolske kurikularne politike in v okviru teh učnih 

programov načrtovati učne enote; 

 izbirati ustrezna učna sredstva, na primer iz radijskih in televizijskih oddaj; 

 predstavljati vsebino tega, kar se poučuje, na učencem primeren način; 

 utemeljiti vsebino poučevanja na podlagi znanja in razumevanja učnega procesa, 

kurikularnih zadev, razvoja otroka na splošno in konkretnih potreb njegovih ali 

njenih učencev. 

2)  Kompetence, ki se nanašajo na razred 

2.1) Komuniciranje. Učitelj začetnik bi moral biti sposoben: 

 podajati to, kar uči, v jasnem jeziku in na način, ki spodbuja; 

 zastavljati vprašanja učencem in dajati odgovore na učinkovit način ter pri 

učencih spodbujati diskusijo in zastavljanje vprašanj. 

      2.2)  Metodika. Novi učitelj bi moral biti sposoben: 

 uporabljati različne tehnike poučevanja, ki ustrezajo predmetu ali vsebini in – 

na podlagi skrbnega spremljanja napredovanja učencev – učencem v svojem 

razredu; 

 izbirati primerne priložnosti za pedagoško delo z razredom kot celoto, v 

skupinah, dvojicah ali s posameznimi učenci; 

 ustvariti kontekst, v katerem se učenci lahko učijo; 

 določiti cilje (pričakovanja), ki pred učence postavljajo ustrezne zahteve; 

 ugotavljati in se ustrezno odzivati učencem, ki imajo posebne izobraževalne 

potrebe ali učne težave; 

 upoštevati kulturne različnosti med učenci; 

 spodbujati učence k prevzemanju pobud in odgovornosti za svoje učenje; 

 izbirati in premišljeno uporabljati najrazličnejša sredstva z informacijsko 

tehnologijo vred; 

 ovrednotiti in utemeljiti uporabljeno metodologijo. 

      2.3) Vodenje razreda. Novi učitelj bi moral poznavati principe, ki so podlaga 

ohranjanju ustrezne discipline, in bi moral biti sposoben: 

 uporabljati raznovrstne pristope, s katerimi ustvarja in ohranja namenu 

ustrezno, urejeno in varno okolje za učenje; 

 obvladovati vedenje učencev z uporabo ustreznih nagrad in sankcij ter se znati 

odločiti, kdaj je treba poiskati nasvet; 
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 ohranjati zanimanje in motivacijo učencev; 

 ovrednotiti in utemeljiti svoja ravnanja pri obvladovanju učencev. 

2.4) Preverjanje in ocenjevanje znanja. Novi učitelj bi moral: 

 razumeti principe preverjanja in ocenjevanja znanja ter poznati različne načine 

preverjanja in ocenjevanja, ki jih lahko uporabi; 

 biti sposoben oceniti kakovost učenčevega znanja v odnosu do nacionalnih 

standardov, določenih za to skupino učencev; 

 biti sposoben oceniti in sistematično evidentirati napredovanje posameznih 

učencev; 

 biti sposoben dajati učencem povratne informacije o njihovem napredovanju; 

 biti sposoben uporabiti preverjanje in ocenjevanje za evalvacijo in izboljšanje 

poučevanja. 

 

3)  Kompetence, ki se nanašajo na šolo. Novi učitelj bi moral: 

 imeti nekaj znanja o sistemu, v katerem dela, še posebno o organizaciji in 

upravljanju šolskih sistemov, izobraževalni politiki in razvojnih načrtih ter kaj ti 

pomenijo za njegovo ali njeno poučevanje; 

 vedeti, kako naj s starši razpravlja o zadevah, ki so pomembne za njihove otroke; 

 poznati delovanje šolskih upravnih odborov; 

 vedeti, kako naj komunicira s pripadniki drugih profesij, ki skrbijo za blaginjo 

otrok, ki obiskujejo šolo, in s pripadniki skupnosti, ki ji služi šola, pa tudi s 

kolegi na šoli in v povezovalnih šolah; 

 poznati vire strokovne pomoči in znanja na šoli ter jih znati uporabljati; 

 poznati zunajkurikularne (čezkurikularne) vidike dela v šoli in biti sposoben k 

njim tudi sam prispevati; 

 kazati zanimanje in imeti spretnosti, ki lahko prispevajo k aktivnostim zunaj 

formalnega kurikuluma. 

 

4)  Kompetence, ki se nanašajo na profesionalnost. Novi učitelj bi moral: 

 znati izvajati svoje pogodbene, zakonske in administrativne odgovornosti; 

 biti sposoben izvesti preliminarno evalvacijo svojega profesionalnega 

napredka.« 
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Zgornji seznam vsebuje bolj ali manj splošne kompetence, ki naj bi jih imeli učitelji  ob 

vstopu v poklic. 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani so v okviru t. i. »bolonjskega procesa« študijske 

prenove izvedli obsežno raziskavo, v kateri so učitelji, profesorji Pedagoške fakultete, 

študenti in uporabniki oz. delodajalci ocenjevali kompetence glede na njihovo 

zaželenost (pomembnost) in doseženost s študijskimi programi. V Projektu Tuning, v 

okviru katerega je potekala prenova študijskih programov, se kompetence ločijo na dve 

vrsti – na generične in predmetno specifične. Generične kompetence so splošne in 

skupne ne glede na smer študija. Predmetno specifične kompetence pa so vezane na 

specifično disciplinarno področje ali področje študija (Tancig, 2006, str. 2122). 

Slednje navajam v podpoglavju Učiteljevo predmetno znanje (stran 35). 

Po vzorcu metodologije Tuning so zasnovali tri skupine 35 generičnih kompetenc 

diplomantov študijskih programov Pef UL, in sicer (Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006, 

str. 3637): 

»Generične kompetence diplomantov univerzitetnih študijskih programov: 

1)  Sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo. 

2)  Sistematično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov. 

3)  Fleksibilna uporaba znanja v praksi. 

4)  Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in 

prizadevanje za kakovost. 

5)  Splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki z drugih 

področij. 

6)  Iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in 

strokovnega usposabljanja. 

7)  Informacijska pismenost. 

8)  Organizacijske in vodstvene sposobnosti. 

9) Sposobnosti za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje.  

10) Komuniciranje v tujem jeziku. 
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Generične kompetence diplomantov – strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju: 

11) Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej procesov v vzgoji in 

izobraževanju). 

12) Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije. 

13) Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika. 

14) Znanje o vzgojno-izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in 

zgodovinskih temeljih. 

15) Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, zakonodaje, 

dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojno-izobraževalnega dela). 

16) Usposobljenost za raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. 

17) Organizacijske in vodstvene sposobnosti v vzgoji in izobraževanju, mentorstvo 

študentom in pripravnikom. 

18) Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju. 

19) Razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje 

profesionalno etičnih vprašanj. 

20) Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, nediskriminativno delo, 

multikulturalnost. 

Poučevalne kompetence v vzgoji in izobraževanju: 

21) Poznavanje vsebine in metodike področja. 

22) Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in didaktičnega znanja 

na predmetnem področju. 

23) Interdisciplinarno povezovanje vsebin. 

24) Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

25) Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine. 

26) Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za 

učinkovito učenje. 

27) Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter 

oblikovanje povratnih informacij. 

28) Komuniciranje s strokovnjaki z različnih vzgojno-izobraževalnih področij. 

29) Sodelovanje s starši. 

30) Razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno institucijo in socialnim 

okoljem – sistemsko gledanje in delovanje. 

31) Poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela. 



Usklajenost med pričakovanji učencev do učiteljev in izkušnjami učencev z njimi 
 

 

33 

 

32) Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in 

šibkih področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, 

kulturnih) z ustreznimi postopki in instrumenti. 

33) Obvladovanje postopkov in principov svetovalnega dela in načrtovanje ter 

izvajanje intervencijskih programov. 

34) Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z drugimi 

uporabniki oz. skupinami (starši, lokalna skupnost, svetovalne službe, 

gospodarstvo ipd.). 

35) Zavzemanje za take spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne pravice in 

potrebe uporabnika oz. skupine.«  

Seznamov kompetenc, podobnih zgoraj navedenima, ki naj bi jih imeli učitelji na 

različnih področjih poučevanja, je še veliko. Danes ne moremo več govoriti samo o 

kompetencah učitelja, ki so vezane na delo z učenci, učenje in poučevanje, zato so v 

službi Eurydice (2003; po Razdevšek Pučko, 2004, str. 59) identificirali pet področij, ki 

jih ocenjujejo kot relativno nova, in sicer: 

- poučevanje z uporabo sodobne izobraževalne tehnologije (IKT), 

- integracija otrok s posebnimi potrebami, 

- delo s skupinami različnih otrok, tudi multikulturno mešanih skupin, 

- menedžment šole in različna administrativna opravila, 

- konfliktni menedžment.    

C. Razdevšek Pučko (2004, str. 6768) je izvedla raziskavo z ravnatelji prvega in 

drugega kroga uvajanja devetletne osnovne šole o potrebnih kompetencah učiteljev v 

prenovljeni šoli. S kombinacijo znanja in spretnosti, ki so jih navedli ravnatelji ter tistih, 

ki jih je oblikovala ekspertna skupina pri Evropski komisiji (Global Report 2003), je 

oblikovala naslednje skupine kompetenc: 

- dobro didaktično in metodično znanje, ki učitelju omogoča načrtovanje in 

organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja z namenom olajšati in 

spodbuditi proces učenja pri učencih; 

- usposobljenost za timsko delo (poučevanje) z drugimi učitelji in strokovnimi 

sodelavci, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu; 

- drugačna vloga učitelja v razredu (učitelj kot mentor, ki organizira samostojno 

ali sodelovalno delo učencev), ki zahteva več komunikacijskega in 

organizacijskega znanja; 
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- psihološko znanje, ki omogočajo spoznavanje učencev, njihovih značilnosti in 

posebnosti za učinkovito motiviranje, prilagajanje in spodbujanje procesov 

učenja; 

- usposabljanje učencev za vseživljenjsko učenje v družbi znanja (»učiti jih, kako 

se je treba učiti«). 

- razvijanje lastne profesionalnosti: odgovorno usmerjanje lastnega 

profesionalnega razvoja v procesu vseživljenjskega učenja; 

- uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v formalnih učnih 

situacijah (pri pouku) in pri drugem strokovnem delu (tudi za potrebe lastnega 

poklicnega razvoja). 

Med naštetimi (razen prve) so bolj splošne kompetence, pri čemer se predpostavlja, da 

ima učitelj tudi dovolj specifičnega strokovnega znanja s področij, ki jih bo poučeval 

(prav tam, str. 68). 

Navedene skupine kompetenc je C. Razdevšek Pučko iskala v učnih načrtih obveznih 

predmetov v programu osnovnošolskega izobraževanja. Ugotovila je, da učni načrti 

tradicionalno poudarjajo didaktično in metodično znanje učiteljev in ga povezujejo z 

organizacijskimi spretnostmi, ki učiteljem omogočajo oblikovati take učne situacije, ki 

pri učencih omogočajo doseganje ciljev in standardov tudi na višjih taksonomskih 

ravneh. Od učiteljev se pričakuje, da imajo potrebno psihološko znanje (potrebno za 

spoznavanje učencev, prilagajanje njihovi razvojni stopnji in posebnostim, razvijanje 

njihovih sposobnosti in spretnosti), razvijajo učne strategije in ozaveščajo proces 

učenja. Hkrati pa v učnih načrtih pogreša več poudarka na timskem delu, več priporočil 

za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in nujnost razvijanja lastne 

profesionalnosti učiteljev v procesu vseživljenjskega učenja (prav tam, str. 7071). 

Glede na zahteve sodobnega časa in prenovljene šole ima učitelj zahtevne naloge in 

malo verjetno je, da bo učitelj posameznik brez težav izpolnjeval vse potrebne kvalitete. 

Rešitev za zagotavljanje kakovostne šole in vseh potrebnih kompetenc učiteljev so 

dopolnjevanje s sodelavci, izobraževanje učiteljev in vseživljenjsko učenje oz. 

profesionalni razvoj učiteljev (prav tam, str. 71). 
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2.6.1 Učiteljevo predmetno znanje  

Dobro usposobljeni učitelji za svoje delo potrebujejo znanje predmetnih področij oz. 

strok, ki jih poučujejo. Glede na to, da sem se v empiričnem delu omejila na učitelje 

matematike, me je zanimalo, katere specifične kompetence si le-ti pridobijo s študijem. 

Specifične kompetence s področja matematike so naslednje (Magajna in Malešič, 2006, 

str. 6566).  

1)  Zavedanje dejstva, da je po odločitvi National Science Foundation iz ZDA 

matematika ena od šestih najpomembnejših disciplin. 

2)  Poznavanje in razumevanje osnovnih matematičnih konceptov in teorij. 

3)  Sposobnost abstraktne formulacije konkretnih problemov in poznavanje 

osnovnih strategij za njihovo reševanje. 

4)  Sposobnost kritične presoje danih podatkov in dobljenih računskih ter 

statističnih rezultatov. 

5)  Poznavanje didaktičnih posebnosti pri pouku matematike. 

6)  Znanje uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki so značilne za 

matematiko. 

7)  Uporaba sodobne strokovne terminologije in knjižnega jezika pri strokovnem ter 

pedagoškem delu. 

8)  Sposobnost logičnega sklepanja in argumentiranja trditev. 

9)  Sposobnost natančnega ustnega in pisnega matematičnega izražanja. 

10)  Uporaba različnih didaktičnih pripomočkov. 

11)  Poznavanje zgodovinskega razvoja in pomena matematike. 

12)  Poznavanje povezanosti matematike z drugimi vedami. 

Pri tem je potrebno poudariti, da je bil nabor zgornjih kompetenc zgolj orodje za 

raziskovanje
1
 obstoječega programa izobraževanja učiteljev in ni mišljen kot seznam 

dejanskih kompetenc za poučevanje matematike. 

Predmetno znanje učitelja je potrebno, ni pa zadostno za učinkovito poučevanje. A. 

Woolfolk (2000, str. 446447) pojasnjuje, da ni nujno, da učitelji, ki poznajo več 

dejstev o svojem predmetu, tudi več naučijo. Lahko pa jasneje predstavljajo snov, 

hitreje prepoznajo težave učencev, pripravljeni so na kakršna koli vprašanja učencev in 

                                                 
1
 Raziskavo so izvedli v okviru t. i. »bolonjskega procesa« študijske prenove na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Učitelji, profesorji Pedagoške fakultete, študenti in uporabniki oz. delodajalci so ocenjevali 

kompetence glede na njihovo zaželenost (pomembnost) in doseženost s študijskimi programi.  
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njihovi odgovori niso nejasni ali dvoumni. Učitelji, ki jasno predstavljajo in razlagajo 

snov, so pri učencih zelo cenjeni, kar je empirično potrdil tudi Kyriacou (1997, str. 

4647). 

V času dodiplomskega študija učitelji dobijo premalo strokovnih znanj, zato morajo 

nenehno izpopolnjevati svoje profesionalne kompetence. Med dejavniki, ki povzročajo 

to potrebo, Day (1999; po Razdevšek Pučko, 2004, str. 54) omenja: nova spoznanja na 

področju stroke, izpopolnjevanje na področju metod in organizacije pouka, nove 

tehnologije, ki pomenijo druge vire informacij, vse več učno in vedenjsko težavnih 

učencev, ki zahtevajo drugačne načine poučevanja, poleg tega pa tudi vse pogostejše 

oblike zunanjih preverjanj znanja in delovanja šole. T. Devjak in A. Polak (2007, str. 

70) pojasnjujeta, da so učitelji vsakodnevno del zelo dinamičnega in spremenljivega 

delovnega okolja. Med dejavnike, ki v pedagoških delavcih porajajo nove potrebe po 

dodatnem znanju, prištevata: pestrost učnih, vzgojnih in drugih potreb učencev, 

kompleksnost sodobnih socialnih in komunikacijskih okoliščin, snovno in didaktično 

zahtevnost, interdisciplinarno naravo učne snovi ter nove strokovne in osebne izzive. 

Učitelji svoje predmetno znanje izpopolnjujejo v programih za izpopolnjevanje 

izobrazbe ali v programih profesionalnega usposabljanja (prav tam). 

Nenehne spremembe so stalnica, ki nas spremljajo v vseh življenjskih obdobjih. Učitelj 

kot kompetenten strokovnjak se mora zavedati, da je potrebno s spretnostmi in 

kompetencami, ki omogočajo prilagajanje spremembam, »opremiti« tudi učence.  
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3 STALIŠČA IN PRIČAKOVANJA 

Učiteljeva stališča in pričakovanja pomembno vplivajo na njihovo delo v razredu, zato sem 

stališčem in pričakovanjem namenila posebno poglavje. 

3.1  Stališča  

Ljudje do pomembnih dogodkov, pojavov, predmetov in oseb vzpostavljamo nek 

odnos; jih ocenjujemo, vrednotimo, se zanje zavzemamo ali pa jih odklanjamo. Skratka 

zavzamemo takšno ali drugačno stališče (Musek, 1993, str. 33). Navadno se tudi 

vedemo skladno s prepričanji, skladno z našimi stališči. Spremembe v socialnem svetu 

se najprej odrazijo na stališčih, šele nato se spremenijo naša dejanja in vedenje. Stališča 

so torej močno povezana z našim obnašanjem in so ključnega pomena pri oblikovanju 

predstav o sebi in drugih (Ule, 2004, str. 116). 

Zaradi kompleksnosti pojma različni avtorji stališča različno opredeljujejo. Naj 

navedem nekatere. »Stališča so celote prepričanj, čustev in vrednostnih ocen v odnosu 

do različnih socialnih situacij in objektov, ki delujejo kot trajna pripravljenost za 

določen način vedenja« (Kompare in Stražišar, 2001, str. 320). B. Marentič Požarnik 

(2000, str. 108) definira stališča kot trajnejše miselne, čustvene in vrednostne 

naravnanosti do različnih predmetov, oseb, dogodkov in pojavov. Zimbardo in Ebbesen 

(1970; po Pečjak, 1995, str. 2324) stališča pojmujeta bodisi kot duševno pripravljenost 

bodisi kot notranjo predispozicijo, iz katere izhaja splošen in konsistenten vpliv na 

dokaj velik razred ocenjevalnih odgovorov. »Stališča so trajni sistemi pozitivnega ali 

negativnega ocenjevanja, občutenja in aktivnosti posameznika v odnosu do različnih 

socialnih situacij in objektov« (Krech, Crutchfield in Ballachey, 1962; po Ule, 2004, str. 

117). McGuire (1985; po Ule, 2004, str. 117) je v literaturi našel preko petsto različnih 

definicij stališč. Vsem opredelitvam pa je skupno: 

 stališč ne moremo neposredno opazovati, saj so duševne stvarnosti, o katerih 

lahko sklepamo le posredno na podlagi zunanjega delovanja ljudi; 

 imamo stališča za vzorčne dejavnike vedenja in delovanja; 

 stališča se ne ukinejo s tem, ko se manifestirajo v določeni obliki vedenja, kar 

pomeni, da si jih zamišljamo kot nekakšne latentne zmožnosti ali trajne duševne 

dispozicije za določeno vedenje ljudi. 
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3.1.1 Pomen stališč za posameznika in medosebne odnose 

Stališča so pomemben del osebnosti, saj vplivajo na vse duševne procese: učenje in 

pomnjenje, pozornost, zaznavanje, odločanje, presojanje in čustva. Stališča usmerjajo 

pozornost, saj smo običajno bolj pozorni na dejstva in situacije, ki se skladajo z našimi 

stališči, spregledujemo pa tiste, ki se z njimi ne skladajo. Lažje in hitreje si zapomnimo 

tisto, kar naša stališča potrjuje. Argumenti, skladni s stališči, se nam zdijo tudi 

pomembnejši in prepričljivejši, kar pomeni, da stališča vplivajo tudi na naše mišljenje, 

presoje in ocene. Če imamo do učenja pozitivna stališča (ga vrednotimo kot zanimivo, 

uporabno, smiselno ali zabavno), je tudi učinkovitost učenja večja in znanje 

kakovostnejše (Kompare in Stražišar, 2001, str. 321). 

Psiholog Katz (1967; v Ule, 2004, str. 120121) je v svoji teoriji o funkcionalnem 

karakterju stališč določil štiri glavne funkcije stališč: 

 obrambna funkcija: 

do oseb, ki nas pozitivno ocenjujejo, in situacij, v katerih se lahko izkažemo, imamo 

pozitivna stališča. Do tistih, ki nas zavračajo, in do dejavnosti, pri katerih nismo 

uspešni, pa imamo negativna stališča. Na ta način stališča v nekaterih okoliščinah 

uporabimo za ohranjanje pozitivne samopodobe; 

 vrednostno-ekspresivna funkcija: 

preko stališč izražamo svoje vrednote in drugim sporočamo, kaj nam je pomembno; 

 prilagoditvena (instrumentalna) funkcija: 

stališča pomagajo, da se prilagodimo določenim življenjskim situacijam in 

zahtevam, da razvijemo in uveljavimo svoj življenjski slog, da dosežemo določene 

cilje in zadovoljimo nekatere potrebe;  

 kognitivna funkcija: 

stališča omogočajo hitro presojanje ljudi, dogodkov in situacij, zato nam pomagajo 

pri razumevanju in osmišljanju sveta.  
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3.1.2 Sestavine in značilnosti stališč 

M. Ule (2004, str. 117) je po različnih definicijah povzela naslednje značilnosti pojma 

stališča: 

 so trajna duševna pripravljenost za določen način reagiranja; 

 pridobivamo jih v teku življenja v procesih socializacije; 

 direktivno in dinamično vplivajo na obnašanje ter doslednost oz. konsistentnost 

človekovega obnašanja; 

 so integracija treh osnovnih duševnih funkcij: kognitivne, čustvene in 

aktivnostne. Vse tri komponente se med seboj tesno povezujejo in so druga od 

druge odvisne, kar prikazuje tudi spodnja slika. 

 

 

Slika 2: Model stališč (Stahlberg in Frey, 1990; v Ule, 2004, str. 118). 

 

Kognitivna komponenta obsega vedenja, znanja, izkušnje, informacije, vrednostne 

sodbe in argumente v zvezi z objektom, osebo ali situacijo, o kateri oblikujemo stališče. 

Stališča, zasnovana na govoricah oz. na nepreverjenih dejstvih, imenujemo predsodki.  

Čustvena (emotivna) oziroma ocenjevalna komponenta so pozitivna in negativna 

občutja in ocenjevanja objektov stališč (naklonjenost, simpatija, obžalovanje, 

privlačnost, sovraštvo, jeza, zaničevanje …). Kognitivna in emotivna komponenta sta 

običajno usklajeni med seboj. Kadar pride do razlik med njima, to vpliva na spremembo 

stališča (z dodajanjem novih informacij ali pozivom na čustva). 
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Aktivnostna (dinamična) komponenta je pripravljenost oziroma težnja posameznika, 

da deluje skladno s svojimi stališči. Posameznik na primer podpre tisto, do česar goji 

pozitivna stališča, in prepreči tiste pojave ali situacije, do katerih ima negativna stališča 

(Ule, 2004, str. 117118). 

 

3.1.3 Oblikovanje in spreminjanje stališč 

Za oblikovanje stališč ne obstaja nobena biološka predispozicija. Oblikujemo in 

spreminjamo jih preko socialnih struktur (Nastran Ule, 2000, str. 121). Na nastanek in 

razvoj stališč vpliva predvsem socialno učenje. Nekatera privzamemo predvsem iz 

okolja, od oseb, ki nas vzgajajo, od oseb, po katerih se zgledujemo in s katerimi se 

identificiramo. Mnoga stališča pa si oblikujemo tudi z lastno zavestno presojo (Musek, 

1993, str. 34).  

Stališča so razmeroma trajna in dosledna, pod vplivom določenih pogojev in okoliščin 

pa se tudi spreminjajo (Musek, 1993, str. 3536). Lahko se spreminjajo v intenziteti (od 

bolj ekstremnih k manj ekstremnim ali obratno) in v smeri (od pozitivnih k negativnim 

ali obratno). Spreminjanje je odvisno tudi od karakteristik stališč, kot so: ekstremnost, 

kompleksnost in usklajenost (Nastran Ule, 2000, str. 121). Ekstremnejše kot je stališče, 

težje ga je spremeniti. Sherif (1984; v Nastran Ule, 2000, str. 122) navaja, da je težje 

spremeniti tista stališča, ki posamezniku pomagajo pri ohranjanju in oblikovanju 

centralnih podob o sebi. Na oblikovanje in spreminjanje stališč najpomembneje 

vplivajo: skupinska pripadnost (družina, prijatelji, vzorniki), informacije in znanje (šole, 

mediji) ter osebnostne lastnosti in značilnosti (izkušnje, samopodoba, potrebe, želje) 

(prav tam). 

Skupine, ki jim človek pripada, pomembno vplivajo na oblikovanje stališč, saj se v 

skupini poudarja skupni vrednostni sistem (sicer sledijo sankcije), posamezniki dobijo 

socialno podporo in cenzuriran izbor informacij (prav tam, str. 123). Stališča si 

oblikujemo tudi na podlagi lastne izkušnje. Veliko stališč neposredno pogojujemo in 

sprejemamo za svoje ali jih oblikujemo na podlagi procesa učenja po modelu, kar 

pomeni, da oblikujemo takšna stališča, ki so blizu nam pomembnim osebam (prav tam, 

str. 125126). 
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Stališča je težko spreminjati. Na podlagi tega, kako temeljito in kako hitro želimo 

spremeniti stališče ljudi, se lahko odločamo med naslednjimi strategijami: neposredno 

vplivanje (nagrade in kazni), sprožanje sprememb v vedenju, prepričevanje in podobno. 

Ena od najučinkovitejših oblik prepričevanja je prav gotovo oglaševanje, ki je 

učinkovito takrat, ko pri ljudeh vzbudi pozornost in vpliva na izoblikovanje pozitivnega 

stališča. Pri tem so najpomembnejše sredstvo množični mediji (časopisi, radio, 

televizija) (Kompare in Stražišar, 2001, str. 324326). 

 

3.2  Pričakovanja  

»Pričakovanja so človekova potreba po tem, da bi se nekaj dogodilo v skladu z 

zamislimi, ki si jih v zvezi z neko situacijo, človekom, izkušnjo postavi kot edini možni 

izid« (Škof, 2008, http://www.keter-sp.si/Clanek_Ujetost_v_pricakovanja.htm). 

A. Škof (prav tam) pravi, da so pričakovanja nevidne vezi, ki nas v življenju omejujejo: 

»Pričakovanja so omejujoči miselni vzorci, ki jih bodisi zavedno bodisi nezavedno 

izbira osebnost in znotraj njih trpi. Ker v resnici ne obstaja edini možni izid, ki si ga 

zamislimo, postajamo s pričakovanji in posledično razočaranji čedalje bolj vpeti v 

materijo, iluzijo, se identificiramo z izkušnjo osebnosti, ki nezavedno izbira ta scenarij. 

Tako postajamo s pričakovanji do sebe in drugih in s tistimi, za katera dopuščamo, da 

jih drugi izbirajo za nas, dobesedno ujetniki lastnih življenj.« Tudi A. Rebula (2012, 

http://www.sensa.si/osebna-rast/v-pricakovanju-deluje-

nehvaleznost/?utm_source=ezin&utm_medium=email&utm_campaign=Sensa-2012-10-

24) ugotavlja, da pričakovanja ne vplivajo ugodno na nas niti na druge: »Pričakovanje 

je terjatev. Zahtevamo kot tisti, ki ima vso pravico, da dobi, kar mu pripada. Drugim pa 

je sporočeno, da so dolžniki.« Ista avtorica (prav tam) ponuja alternativo: »Namesto 

pričakovanj je veliko bolje, bolj zdravo in bolj rodovitno, da gojimo želje in da jih 

poskušamo uresničevati z vsem svojim bitjem.«  

Steinbacher (2012, http://msteinbacher.wordpress.com/2012/10/07/fatalna-ujetost-v- 

dogmatskih-prepricanjih/) pa je drugačnega mnenja: »Nič ni narobe, če si ljudje 

ustvarjamo pričakovanja. Četudi si tega ne priznamo, se oblikovanje pričakovanj dogaja 

spontano. Sila destruktivno pa je, da tako načelno vztrajamo pri svojih priornih stališčih 

tudi po tem, ko se nasprotni argumenti pokažejo več kot prepričljivi.« 

Musek Lešnik (http://www.ipsos.si/web-data/Templates/podjetje-vodenje- 
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vodenjeinpozitivnapricakovanja.html) trdi, da ni niti enega pomembnega mejnika v 

razvoju človeštva, ki ne bi bil posledica predhodne predstave, predhodnega upanja, 

predhodne vizije. Ugotavlja, da si za razmišljanje o pričakovanjih, upanjih in vizijah 

vzamemo premalo časa. 

Pričakovanja si torej ustvarimo spontano, njihov vpliv pa je lahko tako pozitiven kot 

negativen, zato je prav, da jih ozavestimo in jih po potrebi tudi odpravimo. 

 

3.2.1 Učiteljeva pričakovanja do samega sebe 

Teorija pričakovanja obravnava motivacijo kot produkt dveh sil: posameznikovega 

pričakovanja glede doseganja cilja in vrednosti, ki jo cilj zanj predstavlja. Torej je 

posameznik močno motiviran, če ima visoka pričakovanja in cilju pripisuje visoko 

vrednost (Woolfolk, 2002, str. 327). Fullan in Hargreaves (2000, str. 54) ugotavljata, da 

si učitelji pri delu postavljajo neverjetno visoka pričakovanja: »Zdi se, kot da mnogi 

učitelji poskušajo zadovoljiti očitno nedosegljive standarde popolnosti, kakršne si 

postavljajo. Zdi se, da ne potrebujejo nikogar, ki bi jih usmerjal ali celo pritiskal nanje, 

da bi dosegli take cilje. Že sami so dovolj motivirani.« Avtorja (prav tam) pojasnjujeta, 

da učitelji svojo vlogo opredeljujejo mnogo širše, saj želijo hkrati dosegati socialne, 

čustvene in akademske cilje, ter ugotavljata, da tako razpršeni cilji in pričakovanja 

postanejo obremenjujoči, pravzaprav jih je nemogoče doseči, učitelji pa si nenehno 

prizadevajo za to, da bi jih uresničili. Flinders (1988; v Fullan in Hargreaves, 2000, str. 

5455) meni, da zato učitelji nimajo časa za sodelovanje, saj večino časa porabijo za 

svoj razred, celo med odmori se raje pripravljajo in delajo sami, kot pa bi načrtovali 

skupaj s sodelavci. Po drugi strani pa je zanje sodelovanje tvegano, saj so ujeti v past 

svojih neskončnih prizadevanj in menijo, da če nikoli ne naredijo dovolj dobro zase, 

bodo težko ugodili pričakovanjem drugih. Vse to vodi k individualizmu učitelja, 

umikanju pred sodelavci, upiranju sprejemanju in dajanju pomoči in nesamozavesti, 

zaradi česar postaja poučevanje dolgoročno nezadovoljivo (prav tam). 

Bečaj (1990, str. 1) v knjigi Problem velikih pričakovanj in učiteljeve odgovornosti 

ugotavlja, da imajo učitelji težave s prevelikimi pričakovanji do sebe glede potrebnih 

lastnosti in glede odgovornosti. Zaradi poudarjene moralnosti imajo težave že s 

presojanjem lastništva problema, izbiranjem komunikacijske tehnike ter še posebej z 
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JAZ-sporočili. Poleg tega pa iz izkušenj ugotavljajo, da jih šola kot institucija pogosto 

sili v model mišljenja in dela, ki je značilen za prevelika pričakovanja. 

Avtor ob primerih nazorno prikazuje težave, s katerimi se srečujejo učitelji. Najprej 

obravnava občutek krivde  učitelja, ker nekateri učenci ne dosegajo standardov znanja. 

Pri tem učitelj razume svojo odgovornost, da učence ne le uči, ampak tudi nauči. Kljub 

temu da naredi vse, kar je v njegovi moči, vsi učenci ne dosegajo postavljenih ciljev. 

Občutek krivde je posledica pričakovanja, da je učitelj odgovoren za zahtevano končno 

stanje, ne glede na možnosti. Drugi problem pa so nestvarne predstave o dobrem 

učitelju. Zahteve, da naj bi bil učitelj dosleden, miren in obvladan, do vseh otrok enak, 

brez predsodkov, imel otroke rad, so postavljene brez upoštevanja človekove narave in 

izražajo zahtevo po nekem stanju, ne da bi bilo povedano, kako to storiti. Pogosto ne 

predvidevajo položajev, ki se jim učitelj ne more izogniti in v katerih teh zahtev ni 

mogoče izpolniti. Poleg tega so šole v današnjem času zelo storilnostno naravnane, zato 

je težko združiti težnji: na eni strani razumevanje in ljubezen, na drugi pa brezpogojna 

disciplina in znanje (prav tam, str. 35).   

Prevelika pričakovanja in napačno razumljena odgovornost vplivajo na učiteljevo 

negativno samopodobo. Bolj kot je učiteljeva samopodoba ogrožena, večja je njegova 

potreba po samozaščiti. Obrambni odziv je lahko prenos krivde na otroka, njegovo 

družino ali na različne okoliščine. Negativna čustva lahko učitelj tudi potlači, tako da 

navzven ostane miren, obvladan in otrokom naklonjen. S tem se negativna čustva 

odrivajo in kopičijo, dokler ne dosežejo kritične točke, na kateri se ni mogoče več 

obvladovati. Nenadzorovan izbruh pa zopet povzroči občutek krivde in tako se zdi, da je 

učitelj v začaranem krogu nezadovoljstva (prav tam, str. 813).  

Glede na zgornje ugotovitve se mi zdi pomembno, da se učitelj zaveda, kako 

pomembno je, da ima dobro in trdno samopodobo, saj bo le tako lahko kljuboval 

(pre)visokim pričakovanjem in kljub vsem obremenitvam užival v svojem delu. Po 

drugi strani pa bi izpostavila tudi pomen učiteljevega sodelovanja s sodelavci, 

svetovalno službo in vodstvom šole. Ne nazadnje je timsko delo tudi pomemben cilj 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev v okviru vseživljenjskega učenja. A. Polak 

(1999, 2004, 2006; Devjak in Polak, 2007, str. 41) pravi: »Timsko delo individualnega 

pedagoškega dela ne nadomesti, ampak ga nadgradi z bogato timsko dinamiko in 
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kompleksnimi psihološkimi procesi na področju zaupanja, komunikacije, 

intrapersonalne in interpersonalne percepcije, reševanja problemov in konfliktov idr.« 

 

3.2.2 Učiteljeva pričakovanja do učencev 

Učitelj ima do posameznih učencev različna pričakovanja (glede delavnosti, doseganja 

rezultatov, vedenjske problematičnosti idr.). Ne oblikuje jih vedno zavestno in 

utemeljeno. Nastanejo kmalu po prvem stiku z razredom na podlagi uspehov v prejšnjih 

letih, spola, zunanjosti, rezultatov inteligentnostnih testov, narodnosti, socialno-

ekonomskega položaja, osebnostnih značilnosti, vedenja v razredu ipd. (Marentič 

Požarnik, 2000, str. 236237). Različna pričakovanja o učencih vplivajo na vedenje 

učiteljev do določenih učencev. Reyna in Weiner (2001; v Pečjak in Košir, 2002, str. 

166) trdita, da učiteljeve reakcije do učencev učinkujejo na motivacijo, pričakovanja in 

vedenje učencev. Tudi C. Razdevšek Pučko (1990, str. 43) razlaga, da posredni vpliv 

učiteljevih pričakovanj poteka predvsem preko motivacije. Njihova pričakovanja se 

odražajo v vedenju, to pa oblikuje učenčeva pričakovanja o tem, kaj zmore in česa ne. 

To vodi učenca v njegovih učnih aktivnostih, ali se bo določene aktivnosti sploh lotil ali 

ne. 

B. Marentič Požarnik (2000, str. 237) navaja, da učitelj učence, od katerih pričakuje 

več, bolj spodbuja k sodelovanju, jih pogosteje pohvali za pravilen odgovor, dlje časa 

čaka na odgovor, jim pomaga pri oblikovanju odgovora, medtem ko pri učencih, od 

katerih pričakuje manj, postavlja lažja vprašanja, manj časa čaka na odgovor, pogosto 

opušča povratno informacijo, jih manj spodbuja. Kopičenje slednjih povzroča, da 

učenec nizka pričakovanja učitelja postopno ponotranji in razvije nizko samopodobo. 

Učiteljeva pričakovanja torej vplivajo tudi na razvoj učenčevih pričakovanj, saj le-ta 

dobijo vlogo samouresničujoče se prerokbe (Blöte, 1995; po Pečjak in Košir, 2002, str. 

168). Le-te so neutemeljeno pričakovanje, ki se uresniči preprosto zato, ker je 

pričakovano (Woolfolk, 2002, str. 367). Pri tem je ključnega pomena učenčeva 

sposobnost zaznavanja in interpretiranja pomena učiteljevega vedenja (Weinstein, 

Marshall, Sharp in Botkin, 1987; po Peklaj in sod., 2009, str. 58). To pomeni, da ni 

toliko pomembno učiteljevo vedenje kot tako, ampak kako učenci zaznavajo njegovo 

vedenje (Blöte, 1995; po Pečjak in Košir, 2002, str. 168). 



Usklajenost med pričakovanji učencev do učiteljev in izkušnjami učencev z njimi 
 

 

45 

 

Na Sliki 3 je C. Razdevšek Pučko (1990) shematsko prikazala medsebojne odnose med 

kognicijami (tudi stališči) učitelja in njegovim vedenjem ter vpliv na učence, njihova 

pričakovanja in vedenje. Pri tem je zanemarila vplive okolja (vplivi staršev, vrstnikov). 

 

Slika 3: Oblikovanje učiteljevih pričakovanj in vpliv na učence (delno povzeto in 

modificirano po Finnu, 1972; Razdevšek Pučko, 1990, str. 44). 
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S Slike 3 vidimo, da na oblikovanje učiteljevih pričakovanj vplivajo tudi njegove 

vrednote, stališča, učiteljeva pedagoška načela (principi), subjektivne teorije o 

poučevanju in učencih. 

S. Pečjak in K. Košir (2002, str. 166) sta o vplivu učiteljevih pričakovanj na vedenje in 

dosežke učencev povzeli naslednje zaključke: 

 učitelji do svojih učencev oblikujejo različna pričakovanja na osnovi njihovih 

dosežkov, vedenja ali drugih informacij, ki jih dobijo o učencih; 

 učiteljeva stališča in pričakovanja do učencev vplivajo na njegovo verbalno in 

neverbalno vedenje do učencev; 

 učenci zaznavajo, da učitelj kaže do različnih učencev različno vedenje; 

 na osnovi različnega odnosa, ki ga ima učitelj do različnih učencev, se ti zavedo, da 

ima učitelj do njih različen odnos in pričakovanja. Učenci prilagodijo svoje vedenje 

učiteljevim pričakovanjem in sčasoma postanejo njihovi dosežki (ali vedenje) skladni 

s prepričanji učitelja. 

Glede na to, kako učiteljeva pričakovanja pomembno vplivajo na učenca, menim, da je 

prav, da jih učitelji prepoznajo in jih odpravijo, če je potrebno. Predvsem nizka 

pričakovanja učiteljev učencem niso v prid. Prav je tudi, da učitelj dosledno in 

nepristransko obravnava vse učence. K. Campbell (2012) pravi, da mora imeti učitelj 

naprej visoka pričakovanja glede vedenja učencev, in poudarja tudi pomen tega, da 

učenci pričakovanja učitelja pravilno razumejo, kaj so, kaj pomenijo in kako jih prevesti 

v dejanja, kajti njihovo razumevanje, kako se obnašati v razredu ali kaj pomeni biti 

dober učenec, ni samodejno. Avtorica članka je prepričana, da ima učitelj nalogo, da 

verjame v svoje učence, in jim mora pokazati svoje prepričanje, da se vsi učenci lahko 

učijo, rastejo in se oblikujejo. Svojo vero v učence (ali pomanjkanje le-te) dokazuje s 

svojimi komentarji, stališči, vedenjem, tonom glasu, odzivanjem nanje, gestami, 

obrazno mimiko, navdušenjem za učenje, pripravljenostjo, spoznanji in z energijo.  

Tudi Burns (Ivelja, 2011) na podlagi raziskav, ugotavlja, da so zelo uspešni tisti učitelji, 

ki imajo visoka pričakovanja do otrok in ki verjamejo, da bodo otroci njihova 

pričakovanja sposobni uresničiti. Hkrati pa dodaja, da mora učitelj postaviti realne cilje, 

da jih bo otrok lahko uresničil. Pri tem je pomembno učiteljevo prepoznavanje, česa je 

otrok sposoben, da mu lahko postavi pravi izziv. To pa zahteva veliko učiteljevih 

izkušenj.   
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3.2.3 Pričakovanja učencev do učiteljev  

Od učitelja veliko pričakujejo starši, širša družba, stroka, svoja pričakovanja pa 

izoblikujejo tudi učenci. Njihovi pogledi na vlogo učiteljev so različni, kar tudi vpliva 

na različne interese in pričakovanja.  

V vprašalnikih o zaželenih lastnostih učitelja učenci pogosto navajajo: smisel za humor, 

pravičnost, doslednost, zaupanje, primerna kombinacija zahtevnosti in topline (Bratanić, 

1990; po Marentič Požarnik, 2000, str. 227). 

Kyriacou (1986; po Kyriacou, 1997, str. 4647) je v raziskave o tem, kakšen naj bi bil 

dober učitelj, vključil dijake, ki so vrednotili učiteljeve lastnosti, ki naj bi spodbujale 

večje znanje. Izmed 39 naštetih učiteljevih lastnosti so najvišje ocenili učiteljevo 

sposobnost, da snov razloži jasno in na nivoju, ki jim je razumljiv. Pogosto boljše učne 

dosežke povezujejo tudi z lastnostmi, kot so navdušenost in zanimanje za predmet, 

potrpežljivost in občutek za humor.  

Osebnostne lastnosti in sposobnosti učitelja, ki so med učenci najbolj cenjene (Reece in 

Walker, 1997; v Devjak, 2002, str. 257), so: 

 je strokovnjak na svojem področju; 

 je ekspert v vlogi učitelja, dobro organiziran, dobro pripravljen; 

 je samozavesten, odprt za predloge, drugačne vidike, je prilagodljiv in dostopen; 

 se zanima za posamezne učence in preživlja čas z njimi; 

 je dosleden v ravnanju z vsakim posameznikom; 

 je dosleden v vedenju: vedno pravičen, vedno enako razpoložen; 

 je prijazen, ima smisel za humor; 

 seznanja učence z učnimi cilji in zahtevami; 

 pozna učence kot individualne osebe, njihove moči in šibkosti; 

 zna dobro komunicirati; 

 zna voditi razred; 

 je prilagodljiv in pripravljen spremeniti prijem; 

 poda povratne informacije v primernem časovnem roku. 

B. Šteh Kure (1998; po Marentič Požarnik, 2000, str. 227) v svojem magistrskem delu 

ugotavlja, da učencem niso pomembne osebnostne lastnosti učitelja same po sebi, 
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ampak to, kako jih doživljajo in povezujejo s pojmovanjem svoje vloge in vloge 

učitelja, npr. če je učitelj zanje »posredovalec informacij«, potem jim je pomembno, da 

jasno razlaga in ima dober odnos, ne pa toliko, da jih navaja k samostojnosti. 

Slika 4 prikazuje model različnih tipov medosebnega vedenja učitelja v razredu, ki sta 

ga oblikovala Wubbels in Levy (1993, po Marentič Požarnik, 2000, str. 229). Model 

poleg verbalne komunikacije vključuje tudi perspektivo učencev in čustveno dimenzijo. 

 

Slika 4: Model različnih tipov medosebnega vedenja učitelja v razredu (Wubbels in 

Levy, 1993; priredila Marentič Požarnik, 2000, str. 229). 

V osnovi gre za kombinacijo dveh osnovnih dimenzij komunikacije: gospodovalnost/ 

dominantnost  podredljivost in sodelovanje – nasprotovanje. Model vsebuje osem 

tipov medosebnega vedenja učitelja v razredu, ki opisujejo komunikacijo, značilno za 

posamezno pozicijo znotraj komunikacijskega sistema (Peklaj in sod., 2009, str. 3334). 

Za omenjeni model je Wubbels s sodelavci (Wubbels in Levy, 1993) razvil tudi 

Vprašalnik učiteljeve komunikacije, s pomočjo katerega lahko učitelj naredi samooceno 



Usklajenost med pričakovanji učencev do učiteljev in izkušnjami učencev z njimi 
 

 

49 

 

ali pa ga uporabi kot pripomoček, da ugotovi, kako ga dojemajo učenci. Vprašalnik in 

model so uporabili tudi v ZDA, kjer so izvedli raziskavo z namenom, da ugotovijo kako 

učenci vidijo najboljšega in najslabšega učitelja. 

  

Slika 5: Najboljši učitelj (Wubbels in Levy, 

1993; po Marentič Požarnik, 2000, str. 230). 

Slika 6: Najslabši učitelj (Wubbels in Levy, 

1993; po Marentič Požarnik, 2000, str. 230). 

 

Najboljšega učitelja (Slika 5) so ocenili kot močno vodjo, prijaznega, razumevajočega, 

ki spodbuja odgovornost, dopušča svobodo, je redko negotov, nezadovoljen ali 

opominjajoč. Pri najslabšem učitelju (Slika 6) so pozitivne lastnosti zelo redko zaznane, 

takšen učitelj bolj nasprotuje in je za sodelovanje z učenci manj pripravljen. Je strog, 

nezadovoljen, pogosto opominja, vendar ni negotov (Wubbels in Levy, 1993, str. 

3435). 

Na podlagi omenjenih raziskav lahko povzamemo, da imajo tudi učenci do učiteljev 

visoka pričakovanja. Učitelj mora biti zato pozitivno progresivno usmerjen, celovito 

razvit človek, z razvitim tenkočutnim občutkom in smislom za človeka in z razvitimi 

profesionalnimi kompetencami, da bo lahko pozitivno in uspešno deloval v ožjem in 

širšem okolju, v šoli, različnih skupinah učencev, razmerjih do učencev kot 

posameznikov, različnih predvidenih in nepredvidenih situacijah v pouku in vzgojno-

izobraževalnem procesu (Kramar, 2009, str. 2829).   

Zanimalo me je kako so z učitelji zadovoljni osnovnošolci v Sloveniji, zato sem izvedla 

raziskavo, v kateri sem preverjala usklajenost pričakovanj in izkušenj učencev z učitelji 

matematike. 



Usklajenost med pričakovanji učencev do učiteljev in izkušnjami učencev z njimi 
 

 

50 

 

II EMPIRIČNI DEL 

4 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV 

Učitelji in učenci vstopajo v odnose s svojimi čustvi, težavami, omejitvami, pogledi in 

ne nazadnje tudi s svojimi pričakovanji. Bečaj (1990) je na podlagi Gordonovih 

treningov večje učinkovitosti za učitelje ugotovil, da imajo učitelji težave s prevelikimi 

pričakovanji do sebe, tako glede potrebnih lastnosti kot tudi odgovornosti. Težave imajo 

že s presojanjem lastništva problema, z izbiranjem komunikacijske tehnike ter še 

posebej z JAZ-sporočili. Bečaj (1990, str. 45) predlaga: »Človek mora najprej spoznati 

samega sebe, in šele ko ustrezno spremeni svoje zahteve do sebe in do otroka, predstave 

o svoji odgovornosti, morda pa skladno s tem tudi predstave o vzgoji in izobraževanju, 

lahko začne učinkovito uporabljati tudi ustreznejše komunikacijske tehnike.« Gogala je 

že leta 1931 poudaril, da ima učiteljeva osebnost pomembno vlogo v vzgojno-

izobraževalnem delu. Vpliv učiteljeve osebnosti na učence potrjuje tudi raziskava M. 

Pergar Kuščer (1993/94), ki je empirično pokazala, da so učenci na testu ustvarjalnosti 

dosegli višje rezultate, če so jih poučevali bolj ustvarjalni učitelji, in da je sprememba 

ustvarjalnosti učencev povezana z osebnostjo učitelja, ki poučuje v razredu. Po drugi 

strani pa B. Šteh Kure (1998; po Marentič Požarnik, 2000, str. 227) ugotavlja, da 

učencem niso pomembne osebnostne lastnosti učitelja same po sebi, ampak to, kako jih 

doživljajo in povezujejo s pojmovanjem svoje in učiteljeve vloge. Pričakovanja učencev 

do učiteljev so torej povezana z njihovimi osebnimi pojmovanji. Na podlagi navedenih 

strokovnih spoznanj sem se odločila, da empirično raziščem, kakšnega učitelja 

matematike si učenci želijo oziroma kaj od njega pričakujejo, po drugi strani pa me bo 

zanimalo, kakšne izkušnje imajo učenci z njihovim učiteljem matematike. 

Izhodiščno raziskovalno vprašanje diplomskega dela je, kakšna pričakovanja imajo 

učenci do učiteljev in kako se le-ta ujemajo z izkušnjami, ki jih imajo učenci z 

učitelji. Razhajanja med pričakovanji in izkušnjami bom proučevala na petih različnih 

področjih. Zanimala me bodo pričakovanja učencev do učiteljev in izkušnje učencev z 

učitelji na področjih: učiteljevega odnosa do učencev, značilnostih učiteljevega 

poučevanja, učiteljeve komunikacije z učenci, učiteljevega ocenjevanja učencev in 

učiteljevega predmetnega znanja.  
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Znotraj omenjenih področij raziskovalnega problema me bo zanimalo tudi, ali obstajajo 

statistično pomembne razlike med pričakovanji učencev do učiteljev matematike in 

izkušnjami učencev z učitelji matematike. Omenjene razlike bom preverjala glede na 

razred (6. in 8. razred) in glede na spol učencev. 

Glede na problem raziskave sem postavila naslednja raziskovalna vprašanja oziroma 

cilje: 

C1: Raziskati, kakšne predstave imajo učenci o dobrem učitelju matematike. 

C2: Raziskati, katere lastnosti učenci predpostavljajo, da mora imeti dober učitelj 

matematike. 

C3: Raziskati, kakšna so pričakovanja učencev do učiteljev matematike. 

C4: Ugotoviti, ali obstajajo med učenci 6. in 8. razredov statistično pomembne 

razlike v pričakovanjih do učiteljev matematike. 

C5: Ugotoviti, ali se dečki in deklice statistično pomembno razlikujejo v 

pričakovanjih do učiteljev matematike.  

C6: Ugotoviti, ali se bolj motivirani učenci od manj motiviranih statistično 

pomembno razlikujejo v pričakovanjih, ki jih imajo do učiteljev matematike. 

C7: Ugotoviti, ali se pričakovanja do učiteljev matematike pri učno uspešnejših 

učencih statistično pomembno razlikujejo od pričakovanj, ki jih imajo do učiteljev 

učno manj uspešni učenci. 

C8: Raziskati, kakšne izkušnje imajo učenci z učitelji matematike. 

C9: Ugotoviti, ali obstajajo med učenci 6. in 8. razredov statistično pomembne 

razlike v izkušnjah z  učitelji matematike.  

C10: Ugotoviti, ali se dečki in deklice statistično pomembno razlikujejo v izkušnjah, 

ki jih imajo z učitelji matematike.  

C11: Ugotoviti, kakšne izkušnje imajo manj motivirani učenci z učiteljevim 

odnosom do njih. 

C12: Ugotoviti, kakšne izkušnje imajo z učitelji matematike učenci, ki zase menijo, 

da redno delajo domače naloge. 
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C13: Ugotoviti, ali se izkušnje z učitelji matematike pri učencih, ki jim je  

matematika priljubljen predmet, statistično pomembno razlikujejo od izkušenj 

učencev, ki jim matematika ni priljubljen predmet. 

C14: Ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v pričakovanjih in 

izkušnjah učencev na različnih področjih učiteljevega dela (odnos do učencev, 

značilnosti poučevanja, komunikacija z učenci, ocenjevanje znanja, predmetno 

znanje). 

 

5 HIPOTEZE 

H1: Učenci 6. in 8. razredov se v pričakovanjih do učiteljev matematike statistično 

pomembno ne razlikujejo.  

H2: Dečki in deklice se v pričakovanjih do učiteljev matematike statistično 

pomembno ne razlikujejo.  

H3: Za matematiko bolj motivirani učenci imajo višja pričakovanja do učiteljev 

matematike kot za matematiko manj motivirani učenci. 

H4: Učno uspešnejši učenci imajo do učiteljev matematike višja pričakovanja kot 

učno manj uspešni učenci. 

H5: Učenci 6. in 8. razredov se v izkušnjah z učitelji matematike statistično 

pomembno ne razlikujejo.  

H6: Dečki in deklice se v izkušnjah, ki jih imajo z učitelji matematike statistično 

pomembno ne razlikujejo. 

H7: Učenci, ki jim je matematika priljubljen predmet, imajo z učitelji matematike 

bolj pozitivne izkušnje kot tisti učenci, ki jim matematika ni priljubljen predmet. 

H8: Izkušnje učencev z učitelji matematike se statistično pomembno razlikujejo od 

pričakovanj učencev na različnih področjih učiteljevega dela (odnos do učencev, 

značilnosti poučevanja, komunikacija z učenci, ocenjevanje znanja, predmetno 

znanje). 
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6 METODA DELA 

6.1  Vzorec 

Raziskava temelji na slučajnem vzorcu, ki zajema 163 učencev 6. razreda in 169 

učencev 8. razreda, torej skupaj 332 učencev iz šestih različnih osnovnih šol v Sloveniji. 

Vzorec raziskave zajema 161 oseb moškega spola in 171 oseb ženskega spola.  

Tabela 2: Vzorec sodelujočih učencev glede na spol in razred  

SPOL 

RAZRED 
SKUPAJ 

6. razred 8. razred 

f f  % f f  % f f  % 

M 75 22,6 86 25,9 161 48,5 

Ž 88 26,5 83 25,0 171 51,5 

SKUPAJ 163 49,1 169 50,9 332 100,0 

 

6.2  Pripomočki 

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik s sedmimi vprašanji, ki sem ga oblikovala 

v sodelovanju z mentorico (Priloga 1). Vprašalnik vključuje vprašanja odprtega tipa 

(prvo in sedmo vprašanje) in zaprtega oz. izbirnega tipa (drugo, tretje, četrto, peto in 

šesto vprašanje). Namenoma sta na začetku in na koncu vprašalnika vprašanji odprtega 

tipa. Na začetku zato, da učencev nisem omejevala z danimi možnostmi, na koncu pa 

zato, ker se je lahko anketirancem med reševanjem anket utrnilo še kakšno mnenje, ki 

ga še niso zapisali v okviru zastavljenih vprašanj. Pri prvem vprašanju so učenci 

zapisali, kakšne lastnosti naj ima dober učitelj matematike. Z zadnjim vprašanjem, ki je 

bilo namenjeno izražanju dodatnih mnenj, pa se učenci niso ukvarjali ali pa so zapisali, 

da anketa že vključuje vse, kar so želeli povedati. 

Drugo vprašanje se je nanašalo na konkretne osebnostne lastnosti učitelja. Navedena je 

bila ocenjevalna lestvica z ocenami od 1 (nepomembna lastnost) do 4 (zelo pomembna 

lastnost), s pomočjo katere so učenci ocenjevali 24 osebnostnih lastnosti. Ob posamezno 

lastnost so anketiranci zapisali ustrezno številko. 

Pri tretjem vprašanju so bile v obliki ocenjevalne lestvice navedene trditve, ki se 

nanašajo na učiteljev odnos do učencev, značilnosti poučevanja, komunikacijo z učenci, 
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ocenjevanje učencev in učiteljevo predmetno znanje. Učenci so z ocenami od 1 (sploh 

ne pričakujem) do 4 (vedno pričakujem) ocenjevali 41 trditev, v kolikšni meri jih 

pričakujejo od učitelja matematike. Za vsako trditev so obkrožili ustrezno oceno. Na 

enak način je bilo zastavljeno tudi peto vprašanje, le da so tu učenci z ocenami od 1 

(nikoli) do 4 (vedno) ocenjevali izkušnje, ki jih imajo z učitelji matematike, ki jih 

poučujejo. 

Tudi pri četrtem in šestem vprašanju je bila ocenjevalna lestvica z vrednostmi od 1 

(nikoli) do 4 (vedno). Pri četrtem vprašanju so učenci ocenili, kako radi rešujejo 

matematične naloge, pri šestem vprašanju pa, kako pogosto rešujejo domače naloge pri 

matematiki. 

 

6.3  Zbiranje podatkov 

Podatke sem zbirala v mesecu juniju 2013. Anketne vprašalnike sem na posamezne šole 

odnesla osebno. Učenci so ankete večinoma izpolnjevali v moji prisotnosti, le v 

nekaterih primerih so jih zaradi lažje organizacije izpolnjevali v prisotnosti njihovega 

učitelja. Reševanje anket je bilo anonimno.  

 

6.4  Obdelava podatkov 

Pri statistični obdelavi podatkov so bile z namenom ugotoviti opisne porazdelitve 

spremenljivk uporabljene metode deskriptivne statistike. Vse podatke, ki sem jih zbrala 

z vprašanji zaprtega tipa, sem obdelala s statističnim računalniškim programskim 

paketom SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Usklajenost med pričakovanji 

učencev do učiteljev in izkušnjami učencev z njimi sem preverjala s t-preizkusom za 

odvisne vzorce. Razlike glede na spol, razred, glede na to, ali je matematika njihov 

priljubljen šolski predmet, in glede na učno uspešnost učencev pa sem preverjala s t-

preizkusom za neodvisne vzorce. Podatke sem prikazala v tabelah in slikah. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1  Pričakovanja učencev do učiteljev matematike 

S prvim anketnim vprašanjem sem ugotavljala, katere lastnosti so po mnenju učencev 

pomembne za dobrega učitelja matematike. Vprašanje je bilo odprtega tipa, saj sem 

želela izvedeti mnenja učencev brez omejevanja možnosti odgovorov. Pri analizi 

odgovorov sem opazila razliko med tistimi anketiranci, ki so na omenjeno vprašanje 

odgovorili kot prvo, in tistimi, ki so se k odgovarjanju na to vprašanje vrnili kasneje. 

Slednji so pogosto navajali lastnosti, ki so bile navedene pri drugem vprašanju.  

Pričakovanja učencev glede najbolj zaželenih lastnosti učitelja matematike sem 

razvrstila v lestvico glede na pogostost navedb (Priloga 2). Učenci so navedli kar 78 

različnih pričakovanj, ki jih gojijo do učiteljev matematike. Na omenjeno vprašanje ni 

odgovorilo 17 (5,1 %) od 332 anketirancev. 

Slika 7: Najbolj zaželene lastnosti učitelja matematike 

 
 

Najbolj zaželena lastnost učitelja matematike je, da dobro/razumljivo razlaga (53,6 %). 

Sledijo pričakovanja učencev, da je učitelj prijazen (34,3 %) in pripravljen pomagati 

(20,5 %), ima smisel za humor (16,0 %), je pravičen (15,1 %), pripravi zabavne/ 

zanimive ure (13,6 %), je potrpežljiv (12,3 %) ter dobro uči/nauči (10,2 %).  
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Na podlagi odgovorov lahko sklepamo, da se učenci zavedajo, da je eden od ciljev 

izobraževanja znanje, k temu pa po njihovem mnenju najbolj prispeva dobra učiteljeva 

razlaga, ki vpliva na razumevanje snovi pri matematiki. Učenci se lažje učijo v 

sproščenem vzdušju, saj si želijo, da učitelj pripravi zabavne in zanimive ure, pri katerih 

je prisoten tudi humor, hkrati pa pričakujejo, da učitelj med učenci ne dela razlik.  

 

Z drugim anketnim vprašanjem sem ugotavljala, katere lastnosti učenci pričakujejo od 

dobrega učitelja matematike. Anketiranci so 24 naštetim lastnostim pripisali, v kolikšni 

meri pričakujejo, da jo bo učitelj posedoval. Izbirali so med štirimi ocenami 

pomembnosti posameznih lastnosti: 1 – nepomembna lastnost, 2 – manj pomembna 

lastnost, 3 – dokaj pomembna lastnost in 4 – zelo pomembna lastnost.  

Tabela 3: Ocene pomembnosti navedenih lastnosti za dobrega učitelja matematike 

 Ne- 
pomembna 

lastnost 
1 

Manj 
pomembna 

lastnost 
2 

Dokaj 
pomembna 

lastnost 
3 

Zelo 
pomembna 

lastnost 
4 

M 

f f % f f % f f % f f % 

Dobro razlaga  4 1,2 4 1,2 22 6,6 302 91,0 3,87 

Pripravljen pomagati 4 1,2 5 1,5 22 6,6 301 90,7 3,87 

Učence spodbuja 3 0,9 6 1,8 31 9,3 292 88,0 3,84 

Pravičen 8 2,4 8 2,4 34 10,2 282 84,9 3,78 

Razume učence 2 0,6 9 2,7 56 16,9 265 79,8 3,76 

Učence spoštuje 5 1,5 12 3,6 54 16,3 261 78,6 3,72 

Prijazen 5 1,5 15 4,5 84 25,3 228 68,7 3,61 

Učencem zaupa 9 2,7 15 4,5 80 24,1 228 68,7 3,59 

Pozitiven 6 1,8 19 5,7 92 27,7 213 64,2 3,55 

Potrpežljiv 13 3,9 17 5,1 98 29,5 204 61,4 3,48 

Iznajdljiv 13 3,9 36 10,8 96 28,9 187 56,3 3,38 

Skrben 15 4,5 40 12,0 86 25,9 191 57,5 3,36 

Natančen 18 5,4 24 7,2 109 32,8 181 54,5 3,36 

Prilagodljiv 13 3,9 41 12,3 99 29,8 177 53,3 3,33 

Vztrajen 17 5,1 34 10,2 106 31,9 174 52,4 3,32 

Rad se šali 23 6,9 49 14,8 89 26,8 171 51,5 3,23 

Ustvarjalen 27 8,1 80 24,1 84 25,3 141 42,5 3,02 

Odločen 33 9,9 52 15,7 123 37,0 124 37,3 3,02 

Ima rad red 37 11,1 55 16,6 133 40,1 107 32,2 2,93 

Energičen 36 10,8 94 28,3 88 26,5 112 33,7 2,84 

Popustljiv 40 12,0 139 41,9 81 24,1 70 21,1 2,55 

Urejenega videza 105 31,6 98 29,5 74 22,3 54 16,3 2,23 

Čustven 103 31,0 109 32,8 76 22,9 44 13,3 2,18 

Strog 106 31,9 98 29,5 95 28,6 33 9,9 2,17 

 

Povprečne vrednosti odgovorov (M) se gibljejo med 2,17 in 3,87.  
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Slika 8: Delež učencev, ki so posamezno lastnost ocenili kot zelo pomembno za 

dobrega učitelja matematike 

 

  

Rezultati kažejo, da je kar dve tretjini (18 od 24) lastnosti ocenjenih kot zelo 

pomembnih za dobrega učitelja matematike. Pri teh navedbah je večina učencev (več 

kot 50 %) omenjeno lastnost ocenila kot zelo pomembno za dobrega učitelja 

matematike. Tak rezultat sem pričakovala, saj sem pri izbiri navedenih lastnosti težila k 

temu, da sem vključila večinoma pozitivne lastnosti, ki sem jih zasledila v literaturi v 

zvezi z uspešnim poučevanjem oz. likom dobrega učitelja.  
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Slika 9: Delež učencev, ki so posamezno lastnost ocenili kot nepomembno za dobrega 

učitelja matematike 
 

 
 

S Slike 9 lahko razberemo, da je delež učencev, ki so posamezno lastnost ocenili kot 

nepomembno za dobrega učitelja matematike, zelo majhen. Med vsemi naštetimi 

lastnostmi je po mnenju učencev najbolj nepomembno, da je učitelj  strog (31,9 %), 

urejenega videza (31,6 %) in čustven (31,0 %). 

V raziskavi me je zanimalo tudi, kakšna pričakovanja imajo učenci do učiteljev 

matematike. S pomočjo trditev pri tretjem vprašanju sem pričakovanja razvrstila glede 

na povprečne vrednosti ocen pričakovanj učencev do učiteljev matematike, kar 

prikazuje Tabela 4. 
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Tabela 4: Povprečne vrednosti ocen pričakovanj učencev do učiteljev matematike 

TRDITVE N M SD 

Ima do vsakega učenca spoštljiv odnos. 329 3,62 0,71 

Učence posluša, kaj mu želijo sporočiti. 329 3,6 0,70 

Učencem je dober zgled. 328 3,59 0,78 

Izkazuje odlično znanje matematike. 330 3,57 0,74 

Učence razume. 329 3,55 0,75 

V razredu ustvarja pozitivno vzdušje brez prisotnega strahu. 331 3,54 0,76 

Pohvali uspehe učencev. 324 3,52 0,79 

Zna odgovoriti na vsako vprašanje učencev s področja matematike. 331 3,51 0,75 

Učencem pokaže, če se njihovih uspehov razveseli. 326 3,49 0,81 

Navdušeno razlaga učno snov. 329 3,46 0,80 

Učencem predstavi kriterije, po katerih ocenjuje. 328 3,44 0,85 

Spodbuja sodelovanje med učenci. 325 3,43 0,83 

Dano oceno učencem utemelji. 330 3,43 0,85 

Pohvali učenčevo aktivnost pri uri. 329 3,42 0,90 

Zna pritegniti učence k učenju matematike. 332 3,42 0,82 

Upošteva ideje in zamisli učencev. 328 3,42 0,81 

Spodbuja učenčevo aktivnost pri uri. 325 3,41 0,81 

Pri spraševanju učencem postavlja podvprašanja in jim skuša 
pomagati, da pokažejo svoje znanje. 

328 3,41 0,84 

Učencev ne ponižuje. 327 3,4 1,05 

Pri pouku navaja različne primere in zanimivosti, ki so povezane z 
obravnavano temo. 

332 3,4 0,82 

Z učenci se pogovori o vzrokih, zakaj niso dosegli pričakovanih učnih 
rezultatov. 

329 3,32 0,85 

Med poučevanjem se giblje po razredu in ne stoji le na enem mestu. 330 3,32 0,93 

Učencev ne kritizira. 324 3,26 0,95 

Pri pouku uporablja različna didaktična sredstva (razne modele, 
slike, učne liste ...). 

331 3,26 0,93 

Pred svojo razlago ugotavlja, kaj učenci o temi že vedo, in temu 
prilagodi pouk. 

330 3,24 0,86 

Pri uri zagotavlja, da so učenci ves čas aktivni. 325 3,21 0,89 

Učence spodbuja, da ocenijo svoje lastno znanje. 328 3,19 0,97 

Učencem jasno postavi pravila, kako naj se vedejo in ravnajo. 325 3,18 0,93 

Vedno poučuje brez napak. 331 3,17 0,85 

Učencem pokaže, kadar ga njihovo vedenje jezi. 322 3,11 0,92 

V vsakem učencu prepoznava njegova močna področja. 331 3,1 0,98 

Učence z domačimi nalogami navaja na sprotno učenje. 328 3,1 1,01 

Pri pouku uporablja sodobno izobraževalno tehnologijo (PowerPoint, 
animacije, spletno učilnico …). 

331 3,08 1,06 

Na začetku vsake šolske ure napove, kaj se bodo naučili. 331 3,07 1,00 

Pregleduje narejene domače naloge. 327 3,06 1,00 

Udeležuje se dodatnih strokovnih izobraževanj. 280 3,05 1,03 

Učencem pokaže, kadar je razočaran nad njihovim neznanjem. 328 3,01 1,00 

Pri domačih nalogah da možnost, da učenci sami izberejo, katero 
nalogo bodo rešili. 

330 2,83 1,15 

Znanje učencev sproti ocenjuje. 324 2,73 1,12 

Ob koncu šolske ure pregleda, kaj so se naučili. 328 2,71 1,06 

Sam določi sedežni red učencev v razredu. 328 2,2 1,17 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon. 
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Učenci so z ocenami 1  sploh ne pričakujem, 2  včasih pričakujem, 3  pogosto 

pričakujem in 4  vedno pričakujem ocenjevali posamezne trditve, v kolikšni meri jih 

pričakujejo od učitelja matematike. Povprečne vrednosti ocen pričakovanj večine (37 od 

40) trditev so nad 3, zato lahko trdimo, da imajo učenci do učiteljev matematike visoka 

pričakovanja. 

Učenci imajo najvišja pričakovanja na področju učiteljevega odnosa do njih. Učenci 

pričakujejo, da ima učitelj matematike do vsakega učenca spoštljiv odnos (M = 3,62), 

jih posluša (M = 3,6), jim je dober zgled (M = 3,59) in jih razume (M = 3,55). Dobri 

odnosi med učiteljem in učenci so zelo pomembni, saj vplivajo na njihovo dobro 

počutje v šoli. Višja pričakovanja imajo tudi do učiteljevega znanja matematike (M = 

3,57), s čimer se seveda strinjam, saj je učiteljevo predmetno znanje prvi pogoj, da ga 

lahko posreduje učencem. Učenci najnižje ocenjujejo pričakovanje, da učitelj sam 

določi sedežni red učencev (M = 2,2). Z njihovega vidika je povsem razumljivo, da tega 

od učitelja ne pričakujejo, saj jim je ljubše, da sami izberejo, kje in s kom bodo sedeli. 

Nižja pričakovanja imajo tudi glede učiteljevega pregleda doseženih ciljev šolske ure 

(M = 2,71) in sprotnega ocenjevanja (M = 2,73). S slednjim se od učencev pričakuje, da 

bodo vsako šolsko uro pripravljeni na ocenjevanje. Učenci so s tem bolj izpostavljeni 

stresnim situacijam, zato jim je ljubše napovedano ocenjevanje, pri katerem vedo, kdaj 

bodo na vrsti. Ostale pričakovane trditve so razvidne iz Tabele 4. 

 

Dalje me je zanimalo, ali se pričakovanja učencev do učiteljev matematike razlikujejo 

glede na razred in spol. Razlike sem preverjala s t-preizkusom za neodvisne vzorce. S 

hipotezo 1 sem predvidevala, da se učenci 6. in 8. razredov v pričakovanjih do 

učiteljev matematike statistično pomembno ne razlikujejo. 

Tabela 5: Pričakovanja učencev do učiteljev matematike glede na razred učencev 

RAZRED N M SD 
T-preizkus 

t g p 

6. razred 138 3,27 0,57 

-0,895 245,411 0,372 

8. razred 151 3,32 0,41 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa. 
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Izračun t-preizkusa za neodvisne vzorce v pričakovanjih učencev 6. in 8. razredov do 

učiteljev matematike ni pokazal statistično pomembnih razlik (p = 0,372; p > 0,05), kar 

pomeni, da imajo učenci ne glede na razred do učiteljev matematike podobna 

pričakovanja. Pomembne statistične razlike med učenci 6. in 8. razredov sicer ni, toda 

obstajajo manjše absolutne razlike v povprečnih pričakovanjih učencev do učiteljev 

matematike, in sicer v prid učencem 8. razredov (M = 3,32), kar je razvidno iz 

aritmetične sredine. Hipotezo 1 torej potrjujem.  

Zanimalo me je, ali so se morda pojavile statistično pomembne razlike v pričakovanjih 

med učenci 6. in 8. razredov pri posameznih trditvah, zato sem opravila t-preizkus za 

vsako trditev posebej. V tabeli 6 sta prikazani samo trditvi, pri katerih so se med učenci 

6. in 8. razredov pojavile statistično pomembne razlike, ostali izračuni so prikazani v 

Prilogi 3. 

Tabela 6: Pričakovanja učencev do učiteljev matematike glede na razred učencev po 

posameznih trditvah 

TRDITVE RAZRED N M SD 
T-preizkus 

t g p 

Spodbuja učenčevo 
aktivnost pri uri. 

6. razred 162 3,31 0,88 
-2,043 311,958 0,042* 

8. razred 167 3,50 0,73 

Izkazuje odlično 
znanje matematike. 

6. razred 162 3,48 0,81 
-2,229 308,715 0,027* 

8. razred 169 3,66 0,65 

 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa (* p < 0,05). 

 

Iz rezultatov lahko vidimo, da imajo učenci 8. razredov v primerjavi z učenci 6. 

razredov višja pričakovanja tako glede učiteljevega spodbujanja učenčevih aktivnosti 

pri uri (M = 3,50) kot tudi glede učiteljevega znanja matematike (M = 3,66). Pri tem je 

potrebno upoštevati dejstvo, da so učenci 8. razreda bolj sposobni samostojno in 

kritično razmišljati, zato so tudi njihova pričakovanja do učitelja matematike višja v 

primerjavi z učenci 6. razreda, ki so ravno prišli z razredne stopnje, kjer jim je bil učitelj 

vzor in avtoriteta. 
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S hipotezo 2 sem predvidevala, da se dečki in deklice v pričakovanjih do učiteljev 

matematike statistično pomembno ne razlikujejo.  

Tabela 7: Pričakovanja učencev do učiteljev matematike glede na spol učencev 

SPOL N M SD 
T-preizkus 

t g p 

M 142 3,24 0,57 

-1,910 251,386 0,057 

Ž 147 3,35 0,40 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa. 

Statistično pomembne razlike v pričakovanjih učencev do učiteljev matematike med 

dečki in deklicami ni (p = 0,057; p > 0,05), kar pomeni, da imajo učenci ne glede na 

spol podobna pričakovanja do učiteljev matematike. Hipotezo 2 potrjujem. 

Razlika v pričakovanjih učencev sicer ni statistično pomembna, obstaja pa trend, da bi 

imele deklice višja pričakovanja, zato sem izvedla tudi izračun t-preizkusa po 

posameznih trditvah glede na spol. V Tabeli 8 so prikazane trditve, pri katerih so se med 

dečki in deklicami pojavile statistično pomembne razlike. Izračune, pri katerih 

statistično pomembnih razlik nisem dobila, prikazujem v Prilogi 4. 

Rezultati kažejo, da imajo pri 17 od 18 trditev deklice višja pričakovanja kot dečki. 

Pričakovanja deklic so višja predvsem na področju učiteljevega odnosa do učencev (11 

trditev) in značilnosti učiteljevega poučevanja (4 trditve). Dečki v primerjavi z 

deklicami v večji meri pričakujejo, da učitelj sam določi sedežni red učencev v razredu. 
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Tabela 8: Pričakovanja učencev do učiteljev matematike glede na spol učencev po 

posameznih trditvah 

TRDITVE SPOL N M SD 
T-preizkus 

t g p 

V razredu ustvarja 
pozitivno vzdušje brez 
prisotnega strahu. 

M 161 3,45 0,79 
-1,986 330 0,048* 

Ž 171 3,62 0,74 

Ima do vsakega 
učenca spoštljiv odnos. 

M 160 3,50 0,74 
-2,984 317,751 0,003** 

Ž 171 3,73 0,66 

Učencev ne ponižuje. 
M 159 3,14 1,18 

-4,459 282,215 0,000*** 
Ž 169 3,65 0,83 

Učencem jasno postavi 
pravila, kako naj se 
vedejo in ravnajo. 

M 160 3,07 1,00 
-2,023 329 0,044* 

Ž 171 3,27 0,85 

Učence posluša, kaj 
mu želijo sporočiti. 

M 160 3,45 0,83 
-3,970 263,378 0,000*** 

Ž 171 3,75 0,52 

Učence razume. 
M 161 3,37 0,86 

-4,153 286,994 0,000*** 
Ž 171 3,71 0,61 

Učencem je dober 
zgled. 

M 161 3,42 0,95 
-3,698 262,361 0,000*** 

Ž 171 3,74 0,58 

Spodbuja učenčevo 
aktivnost pri uri. 

M 159 3,26 0,89 
-3,116 301,304 0,002** 

Ž 170 3,54 0,71 

Pohvali učenčevo 
aktivnost pri uri. 

M 160 3,28 1,00 
-2,905 300,014 0,004** 

Ž 171 3,56 0,76 

Pohvali uspehe 
učencev. 

M 159 3,35 0,90 
-3,862 287,315 0,000*** 

Ž 169 3,68 0,65 

Z učenci se pogovori o 
vzrokih, zakaj niso 
dosegli pričakovanih 
učnih rezultatov. 

M 161 3,17 0,96 
-2,893 296,434 0,004** 

Ž 171 3,44 0,72 

Zna pritegniti učence k 
učenju matematike. 

M 161 3,31 0,92 
-2,253 302,221 0,025* 

Ž 171 3,51 0,71 

Pri pouku navaja 
različne primere in 
zanimivosti, ki so 
povezane z 
obravnavano temo. 

M 161 3,31 0,91 

-2,004 303,400 0,046* 

Ž 171 3,49 0,71 

Učence z domačimi 
nalogami navaja na 
sprotno učenje. 

M 161 2,92 1,07 
-3,253 315,748 0,001*** 

Ž 171 3,27 0,91 

Pregleduje narejene 
domače naloge. 

M 161 2,95 1,06 
-1,965 328 0,050* 

Ž 169 3,17 0,93 

Sam določi sedežni red 
učencev v razredu. 

M 159 2,38 1,22 
2,852 319,151 0,005** 

Ž 171 2,01 1,11 

Spodbuja sodelovanje 
med učenci. 

M 160 3,31 0,93 
-2,281 294,355 0,023* 

Ž 169 3,52 0,70 

Izkazuje odlično znanje 
matematike. 

M 161 3,46 0,84 
-2,739 290,160 0,007** 

Ž 170 3,68 0,61 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 
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Zanimalo me je tudi, ali se pričakovanja učencev do učiteljev matematike razlikujejo 

glede na motiviranost učencev za reševanje matematičnih nalog in glede na učno 

uspešnost učencev pri matematiki. S hipotezo 3 sem predvidevala, da imajo za 

matematiko bolj motivirani učenci višja pričakovanja do učiteljev matematike kot 

za matematiko manj motivirani. Hipotezo sem preverjala v okviru tretjega in četrtega 

anketnega vprašanja. Pri slednjem so se učenci opredelili glede na to, kako radi rešujejo 

matematične naloge. Kategoriji »nikoli« in »včasih« sem združila v kategorijo »manj 

motivirani« ter kategoriji »pogosto« in »vedno« v kategorijo »bolj motivirani«.  

Tabela 9: Pričakovanja učencev do učiteljev matematike glede na motiviranost učencev 

za reševanje matematičnih nalog 

MOTIVIRANOST 

PRIČAKOVANJA 

Nižja 
pričakovanja 

Višja 
pričakovanja 

SKUPAJ 

f f % f f % f f % 

Bolj motivirani 42 26,2 118 73,8 160 100,0 

Manj motivirani 23 17,8 106 82,2 129 100,0 

SKUPAJ 65 22,5 224 77,5 289 100,0 

Opombe: f = absolutna frekvenca ali število vrednosti; f  % = relativna frekvenca ali odstotek vrednosti. 

Izid χ²-preizkusa: χ² = 2,905, g = 1, p = 0,088 

Iz Tabele 6 je razvidno, da je med tistimi, ki so za reševanje matematičnih nalog bolj 

motivirani, večji delež (73,8 %) učencev z višjimi pričakovanji. Prav tako je med 

učenci, ki so za reševanje matematičnih nalog manj motivirani, tudi večji delež (82,2 %) 

tistih učencev, ki imajo do učiteljev matematike višja pričakovanja. S pomočjo χ²-

preizkusa sem ugotovila, da ne obstajajo statistično pomembne razlike (p = 0,088; p > 

0,05) v pričakovanjih učencev do učiteljev matematike glede na to, ali so za reševanje 

matematičnih nalog bolj motivirani ali manj. Hipotezo 3 torej zavračam.  

S hipotezo 4 sem predvidevala, da imajo učno uspešnejši učenci do učiteljev 

matematike višja pričakovanja kot učno manj uspešni. V kategorijo »bolj uspešni« 

sem vključila učence, ki imajo v tem šolskem letu oceno pri matematiki zaključeno prav 

dobro (4) ali odlično (5), v kategorijo »manj uspešni« pa sem vključila učence, ki bodo 

imeli matematiko zaključeno nezadostno (1) ali zadostno (2). Ocena dobro (3) naj bi na 

splošno predstavljala uspešnost, zato anketirancev s to oceno nisem vključila v 

obdelavo podatkov. 
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Tabela 10: Pričakovanja učencev do učiteljev matematike glede na učno uspešnost 

učencev pri matematiki 

UČNA USPEŠNOST 

PRIČAKOVANJA 

Nižja  
pričakovanja 

Višja  
pričakovanja 

SKUPAJ 

f f % f f % f f % 

Bolj uspešni 37 19,5 153 80,5 190 100,0 
Manj uspešni 6 16,7 30 83,3 36 100,0 

SKUPAJ 43 19,0 183 81,0 226 100,0 

Opombe: f = absolutna frekvenca ali število vrednosti; f  % = relativna frekvenca ali odstotek vrednosti. 

Izid χ²-preizkusa: χ² = 0,155, g = 1, p = 0,694 

Na osnovi χ²-preizkusa ugotovimo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike (p = 

0,694; p > 0,05) v pričakovanjih učencev do učiteljev matematike glede na to, ali so pri 

matematiki učno bolj ali manj uspešni. Rezultati raziskave so pokazali, da je med 

učenci, ki so pri matematiki učno uspešnejši, večji delež (80,5 %) tistih, ki imajo do 

učiteljev matematike višja pričakovanja. Podobno je med učenci, ki so pri matematiki 

učno manj uspešni, večji delež (83,3 %) učencev z višjimi pričakovanji. Oboji imajo 

torej podobno visoka pričakovanja do učiteljev matematike. Hipotezo 4 zavračam. 

Ugotovila sem, da imajo učenci do učiteljev matematike visoka pričakovanja ne glede 

na motiviranost za reševanje matematičnih nalog in ne glede na učno uspešnost pri 

matematiki. Avtorji raziskav (npr. Roeser, Midgley in Urdan, 1996) poročajo, da so 

kakovost odnosa med učenci in učiteljem, vzdušje na šoli ter učenčeve izkušnje 

pripadnosti, sprejetosti, vključenosti in socialne opore v zgodnjem mladostništvu 

pomembno povezani z učnimi dosežki, ko so zaznana učna samoučinkovitost, 

pričakovanje uspeha, vrednotenje izobraževanja, zanimanje za učenje in šolske ocene 

(Wentzel, 1998; po Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 120). Učitelji imajo torej 

pomembno vlogo pri razvoju učenčeve učne motivacije in učne uspešnosti, zato visoka 

pričakovanja učencev do učiteljev niso presenetljiva. 

 

7.2  Izkušnje učencev z učitelji matematike 

Pri petem anketnem vprašanju so učenci ocenjevali izkušnje, ki jih imajo s svojim 

učiteljem matematike. Zanimalo me je, pri katerih trditvah imajo z učitelji bolj 

pozitivne izkušnje in pri katerih bolj negativne izkušnje. Tabela 11 prikazuje povprečne  
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vrednosti ocen izkušenj učencev z učitelji matematike. 

Tabela 11: Povprečne vrednosti ocen izkušenj učencev z učitelji matematike 

TRDITVE N M SD 

Izkazuje odlično znanje matematike. 330 3,41 0,81 
    Učencem pokaže, kadar ga njihovo vedenje jezi. 322 3,39 0,82 

Zna odgovoriti na vsako vprašanje učencev s področja matematike. 331 3,34 0,81 

Ima do vsakega učenca spoštljiv odnos. 329 3,29 0,87 

Pohvali uspehe učencev. 324 3,25 0,90 

Učencem pokaže, če se njihovih uspehov razveseli. 326 3,22 0,91 

Učencem jasno postavi pravila, kako naj se vedejo in ravnajo. 325 3,22 0,88 

Učence posluša, kaj mu želijo sporočiti. 329 3,18 0,92 

Učencem pokaže, kadar je razočaran nad njihovim neznanjem. 328 3,16 0,91 

Učence z domačimi nalogami navaja na sprotno učenje. 328 3,16 0,99 

Med poučevanjem se giblje po razredu in ne stoji le na enem mestu. 330 3,16 0,91 

Spodbuja učenčevo aktivnost pri uri. 325 3,14 0,91 

Pregleduje narejene domače naloge. 327 3,14 0,90 

Učencem je dober zgled. 328 3,11 0,94 

Učence razume. 329 3,09 0,92 

Spodbuja sodelovanje med učenci. 325 3,02 0,94 

Pri uri zagotavlja, da so učenci ves čas aktivni. 325 3,00 0,92 

Dano oceno učencem utemelji. 330 2,98 0,96 

Učencem predstavi kriterije, po katerih ocenjuje. 328 2,93 1,08 

Vedno poučuje brez napak. 331 2,92 0,82 

V razredu ustvarja pozitivno vzdušje brez prisotnega strahu. 331 2,90 0,97 

Pri spraševanju učencem postavlja podvprašanja in jim skuša 
pomagati, da pokažejo svoje znanje. 

328 2,89 0,96 

Pri pouku navaja različne primere in zanimivosti, ki so povezane z 
obravnavano temo. 

332 2,88 1,01 

V vsakem učencu prepoznava njegova močna področja. 331 2,86 0,82 

Z učenci se pogovori o vzrokih, zakaj niso dosegli pričakovanih učnih 
rezultatov. 

329 2,85 1,00 

Pohvali učenčevo aktivnost pri uri. 329 2,84 1,00 

Pred svojo razlago ugotavlja, kaj učenci o temi že vedo, in temu 
prilagodi pouk. 

330 2,84 0,98 

Navdušeno razlaga učno snov. 329 2,84 0,95 

Na začetku vsake šolske ure napove, kaj se bodo naučili. 331 2,81 1,12 

Učencev ne ponižuje. 327 2,76 1,27 

Pri pouku uporablja različna didaktična sredstva (razne modele, slike, 
učne liste ...). 

331 2,75 0,93 

Upošteva ideje in zamisli učencev. 328 2,71 0,90 

Udeležuje se dodatnih strokovnih izobraževanj. 280 2,69 1,10 

Učence spodbuja, da ocenijo svoje lastno znanje. 328 2,61 1,08 

Zna pritegniti učence k učenju matematike. 332 2,60 1,05 

Učencev ne kritizira. 324 2,59 0,98 

Znanje učencev sproti ocenjuje. 324 2,59 1,10 

Sam določi sedežni red učencev v razredu. 328 2,55 1,15 

Ob koncu šolske ure pregleda, kaj so se naučili. 328 2,21 1,02 

Pri pouku uporablja sodobno izobraževalno tehnologijo (PowerPoint, 
animacije, spletno učilnico …) 

321 2,21 1,06 

Pri domačih nalogah da možnost, da učenci sami izberejo, katero 
nalogo bodo rešili. 

330 1,62 0,90 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon. 
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Učenci imajo najbolj pozitivne izkušnje z učiteljevim znanjem matematike (M = 3,41) 

in odgovarjanjem na njihova vprašanja s področja matematike (M = 3,34). Rezultati so 

pričakovani, saj učitelji predmetno znanje usvojijo že med študijem, kasneje pa ga še 

dodatno izpopolnjujejo. Iz rezultatov lahko tudi razberemo, da učitelji učencem 

pokažejo, kadar jih njihovo vedenje jezi (M = 3,39), kljub temu imajo do njih spoštljiv 

odnos (M = 3,29) in pohvalijo njihove uspehe (M = 3,25). Tako lahko posredno 

potrdimo, da učitelji med poukom tudi vzgajajo. Rezultati kažejo, da učitelji 

matematike pri domačih nalogah pogosto ne dajo možnosti, da učenci sami izberejo, 

katero nalogo bodo rešili (M = 1,62). Verjetno večinoma sami določijo naloge, ki naj jih 

učenci rešijo doma in možnosti učenčeve izbire ne prakticirajo. Ocenjeni učitelji 

pogosto ne pregledujejo doseženih ciljev šolske ure (M = 2,21).  

Iz razvrstitve trditev lahko opazimo tudi, da učitelji pri pouku matematike ne 

uporabljajo dovolj pogosto sodobne izobraževalne tehnologije (M = 2,21). S. Kmetič 

(https://sites.google.com/a/matikt.si/e-razvojna-skupina-za-matematiko/Home) meni: 

»IKT hitro prodira v naše življenje, počasi pa v matematične učilnice.« Avtorica članka 

(prav tam) ugotavlja, da uporaba IKT pri pouku matematike pomeni večjo spremembo, 

saj ne gre samo za prilagoditev ustreznih dokumentov (cilji v učnih načrtih in katalogih 

znanja) in učbenikov ter za zagotovitev materialnih pogojev, ampak pomeni tudi 

spremembo v učnih pristopih v vseh fazah učenja, vključno s preverjanjem in 

ocenjevanjem, zunanjim preverjanjem znanja in na tekmovanjih. Učiteljem je potrebno 

omogočiti, da napredujejo v lastnem razvoju in uporabi računalniške tehnologije 

postopno in v ustreznem časovnem ritmu, v kar je vključena stalnost izobraževanja 

(prav tam).  

Povprečne vrednosti ocen ostalih izkušenj učencev z učitelji matematike so prikazani v 

Tabeli 11. 

  

https://sites.google.com/a/matikt.si/e-razvojna-skupina-za-matematiko/Home
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Z diplomsko raziskavo sem želela ugotoviti, ali se izkušnje učencev z učitelji 

matematike statistično pomembno razlikujejo glede na razred in spol učencev. Razlike 

sem preverjala s t-preizkusom za neodvisne vzorce. S hipotezo 5 sem predvidevala, da 

se učenci 6. in 8. razredov v izkušnjah z učitelji matematike statistično pomembno 

ne razlikujejo.  

Tabela 12: Izkušnje učencev z učitelji matematike glede na razred učencev 

RAZRED N M SD 
T-preizkus 

t g p 

6. razred 97 2,82 0,54 

-2,278 221 0,024 
8. razred 126 2,98 0,50 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa. 

 

Izračun t–preizkusa je pokazal, da se izkušnje učencev 6. razredov in izkušnje učencev 

8. razredov statistično pomembno razlikujejo (p = 0,024; p < 0,05). Iz aritmetičnih 

sredin je razvidno, da imajo učenci 8. razredov bolj pozitivne izkušnje z učitelji 

matematike (M = 2,98) kot učenci 6. razredov (M = 2,82). Hipotezo 5 zavračam. 

Kljub temu, da sem hipotezo H5 zavrnila, me je zanimalo ali obstajajo pri posameznih 

trditvah razlike v izkušnjah učencev glede na razred. Tabela 13 prikazuje trditve, pri 

katerih so se med učenci 6. in 8. razredov pojavile statistično pomembne razlike. 

Izračuni, pri katerih se statistično pomembne razlike niso pokazale, so prikazani v 

Prilogi 5.  

Pri 12 od 14 trditev imajo učenci 8. razredov bolj pozitivne izkušnje z učitelji 

matematike kot učenci 6. razredov. Razlog je verjetno, da imajo učenci 6. razreda manj 

izkušenj z učitelji na predmetni stopnji, saj so jih do vključno 5. razreda poučevali 

učitelji razrednega pouka, ki imajo drugačen način poučevanja kot predmetni učitelji, in 

zato potrebujejo nekaj časa, da se navadijo. Učenci 6. razredov imajo v primerjavi z 

učenci 8. razredov bolj pozitivne izkušnje glede učiteljeve določitve pravil vedenja in 

ravnanja (M = 3,36) ter določitve sedežnega reda učencev v razredu (M = 2,80). Učenci 

6. razreda so mlajši, zato jih morajo učitelji bolj usmerjati in voditi kot učence 8. 

razredov.  
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Tabela 13: Izkušnje učencev z učitelji matematike glede na razred učencev po 

posameznih trditvah 

TRDITVE RAZRED N M SD t g p 

V razredu ustvarja 
pozitivno vzdušje 
brez prisotnega 
strahu. 

6. razred 162 2,77 1,02 

-2,433 320,904 0,016* 
8. razred 169 3,02 0,91 

Učencev ne 
ponižuje. 

6. razred 162 2,57 1,28 
-2,566 329 0,011* 

8. razred 169 2,93 1,23 

Učencem jasno 
postavi pravila, kako 
naj se vedejo in 
ravnajo. 

6. razred 160 3,36 0,83 
2,686 324 0,008** 

8. razred 166 3,10 0,91 

Pohvali učenčevo 
aktivnost pri uri. 

6. razred 161 2,69 1,04 
-2,664 322,323 0,008** 

8. razred 169 2,98 0,95 

Pohvali uspehe 
učencev. 

6. razred 160 3,14 0,94 
-2,044 326 0,042* 

8. razred 168 3,35 0,84 

Pred svojo razlago 
ugotavlja, kaj učenci 
o temi že vedo, in 
temu prilagodi pouk. 

6. razred 163 2,72 1,05 
-2,302 319,026 0,022* 

8. razred 169 2,96 0,90 

Na začetku vsake 
šolske ure napove, 
kaj se bodo naučili. 

6. razred 162 2,67 1,18 
-2,212 317,609 0,028* 

8. razred 169 2,94 1,02 

Učence z domačimi 
nalogami navaja na 
sprotno učenje. 

6. razred 159 3,01 1,04 
-2,723 326 0,007** 

8. razred 169 3,30 0,92 

Sam določi sedežni 
red učencev v 
razredu. 

6. razred 162 2,80 1,12 
3,927 328 0,000*** 

8. razred 168 2,32 1,13 

Dano oceno 
učencem utemelji. 

6. razred 162 2,87 1,00 
-2,072 328 0,039* 

8. razred 168 3,09 0,92 

Izkazuje odlično 
znanje matematike. 

6. razred 162 3,28 0,90 
-2,716 305,238 0,007** 

8. razred 169 3,53 0,71 

Zna odgovoriti na 
vsako vprašanje 
učencev s področja 
matematike. 

6. razred 163 3,14 0,89 

-4,670 301,219 0,000*** 
8. razred 168 3,54 0,67 

Vedno poučuje brez 
napak. 

6. razred 163 2,80 0,86 
-2,469 321,324 0,014* 

8. razred 168 3,02 0,76 

Udeležuje se 
dodatnih strokovnih 
izobraževanj. 

6. razred 131 2,40 1,12 
-4,234 267,595 0,000*** 

8. razred 150 2,94 1,03 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 
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S hipotezo 6 sem predvidevala, da se dečki in deklice v izkušnjah, ki jih imajo z 

učitelji matematike, statistično pomembno ne razlikujejo. 

Tabela 14: Izkušnje učencev z učitelji matematike glede na spol učencev 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa. 

Na osnovi t-preizkusa ugotovimo, da se izkušnje dečkov in deklic ne razlikujejo 

statistično pomembno (p = 0,824; p > 0,05). Hipotezo 6 potrjujem. 

T-preizkus med dečki in deklicami sem izvedla tudi za posamezne trditve. V tabeli 15 

so prikazane trditve, pri katerih so se med dečki in deklicami pokazale statistično 

pomembne razlike. Ostali izračuni, kjer statistično pomembnih razlik ni bilo, so v 

Prilogi 6. 

Tabela 15: Izkušnje učencev z učitelji matematike glede na spol učencev po 

posameznih trditvah 

TRDITVE SPOL N M SD t g p 

Ima do vsakega učenca 
spoštljiv odnos. 

M 159 3,14 1,00 
-2,998 283,487 0,003** 

Ž 171 3,43 0,71 

Učencem pokaže, če se 
njihovih uspehov 
razveseli. 

M 158 3,10 0,98 
-2,352 326 0,019* 

Ž 170 3,34 0,82 

Spodbuja učenčevo 
aktivnost pri uri. 

M 158 3,03 0,96 
-2,167 326 0,031* 

Ž 170 3,24 0,84 

Izkazuje odlično znanje 
matematike. 

M 161 3,27 0,94 
-3,063 283,680 0,002** 

Ž 170 3,54 0,65 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa (* p < 0,05; ** p < 0,01). 

Iz rezultatov lahko ugotovimo, da imajo deklice z učitelji matematike bolj pozitivne 

izkušnje v primerjavi z dečki. Deklice običajno v večji meri izpolnjujejo zahteve 

učitelja in se prilagajajo šolski kulturi, zato učitelji z njimi vzpostavljajo manj 

konfliktne odnose kot z dečki.  

spol število 
aritmetična 

sredina 
standardni 

odklon 
t-preizkus 

t g p 

M 111 2,91 0,58874 

-0,223 206,300 0,824 

Ž 112 2,92 0,45204 
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Želela sem tudi raziskati, ali se izkušnje učencev z učitelji matematike razlikujejo glede 

na priljubljenost matematike pri učencih. Razlike sem preverjala s χ²-preizkusom. S 

hipotezo 7 sem predvidevala, da imajo učenci, ki jim je matematika priljubljen 

predmet, z učitelji matematike bolj pozitivne izkušnje kot tisti učenci, ki jim 

matematika ni priljubljen predmet. 

Tabela 16: Izkušnje učencev z učitelji matematike glede na priljubljenost matematike 

pri učencih 

PRILJUBLJENOST 
MATEMATIKE 

IZKUŠNJE 

Negativne 
izkušnje 

Pozitivne 
izkušnje 

SKUPAJ 

f f % f f % f f % 

Da 22 30,1 51 69,9 73 100,0 
Ne 92 61,3 58 38,7 150 100,0 

SKUPAJ 114 51,1 109 48,9 223 100,0 

Opombe: f = absolutna frekvenca ali število vrednosti; f  % = relativna frekvenca ali odstotek vrednosti. 

Izid χ²-preizkusa: χ² = 19,125, g = 1, p = 0,000 

Iz Tabele 16 je razvidno, da imajo učenci, ki jim je matematika priljubljen predmet, z 

učitelji matematike bolj pozitivne izkušnje (69,9 %), učenci, ki pa jim matematika ni 

priljubljen predmet, imajo z učitelji matematike bolj negativne izkušnje (61,3 %).  

χ²-preizkus je pokazal, da obstajajo statistično pomembne razlike (p = 0,000;  p < 0,05) 

v izkušnjah učencev z učitelji matematike glede na to, ali je matematika njihov 

priljubljen predmet ali ne. Hipotezo 7 potrjujem. 

Kadar je učna motivacija odvisna od značilnosti specifičnega konteksta, v katerem se 

učenje dogaja, govorimo o specifični učni motivaciji, ki se navezuje na posamezne 

predmete (Peklaj in sod., 2009, str. 38). Učenci različno zaznavajo svoje intelektualne in 

učne zmožnosti, možnosti uspeha pri različnih predmetih ter težavnost, zanimivost in 

pomembnost teh predmetov, zato njihova prepričanja in misli, ki se porajajo v 

določenem kontekstu, pomembno določajo njihovo pripravljenost udejstvovati se pri 

določeni nalogi ali učnem predmetu (prav tam). Učenci, ki matematiko zaznavajo kot 

priljubljen predmet, so za reševanje matematičnih nalog bolj motivirani in pripravljeni 

na aktivno sodelovanje pri urah. Posledično obstaja večja je verjetnost, da bodo imeli 

tudi z učiteljem matematike bolj pozitivne izkušnje kot pa tisti učenci, ki jim 

matematika ni priljubljen predmet. Vsekakor pa vpliv lahko deluje tudi v obratni smeri: 
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učitelji vzpostavljajo boljše odnose in interakcijo z učenci, pri katerih prepoznavajo 

večjo motivacijo za učenje matematike, boljši odnosi in interakcija pa prispevata, da je 

učencem predmet bolj priljubljen. 

Eden od ciljev raziskave je bil tudi ugotoviti, kakšne izkušnje imajo manj motivirani 

učenci z učiteljevim odnosom do njih. Tabela 17 prikazuje izkušnje učencev z 

učiteljevim odnosom do njih glede na motiviranost učencev za reševanje matematičnih 

nalog. 

Tabela 17: Izkušnje učencev z učiteljevim odnosom do njih glede na motiviranost 

učencev za reševanje matematičnih nalog 

MOTIVIRANOST 

IZKUŠNJE UČENCEV Z UČITELJEVIM ODNOSOM DO 
NJIH 

Negativne 
izkušnje 

Pozitivne 
izkušnje 

SKUPAJ 

f f % f f % f f % 

Bolj motivirani 27 20,9 102 79,1 129 100,0 

Manj motivirani 83 49,7 84 50,3 167 100,0 

SKUPAJ 110 37,2 186 62,8 296 100,0 

Opombe: f = absolutna frekvenca ali število vrednosti; f  % = relativna frekvenca ali odstotek vrednosti. 

Izid χ²-preizkusa: χ² = 25,798, g = 1, p = 0,000 

Na osnovi χ²-preizkusa ugotovimo, da obstajajo statistično pomembne razlike (p = 

0,000; p < 0,05) v izkušnjah učencev z učiteljevim odnosom do njih glede na to, ali so 

učenci za reševanje matematičnih nalog bolj motivirani ali manj. Učenci, ki so za 

reševanje matematičnih nalog bolj motivirani, imajo z učitelji matematike bolj pozitivne 

izkušnje (79,1 %). Učenci, ki pa so manj motivirani, imajo z učitelji matematike tako 

negativne (49,7 %) kot pozitivne (50,3 %) izkušnje. 

O pomanjkanju učne motivacije govorimo, kadar se učenci neradi, obotavljaje ali pod 

prisilo lotevajo aktivnosti, ki so povezane z učenjem, kadar med poukom sanjarijo in 

klepetajo, kadar se učitelju uprejo, ne delajo nalog ali jih prepisujejo, nekateri celo 

izostajajo od pouka ali pa ga zapuščajo predčasno (Marentič Požarnik, 2000, str. 184). 

Takšno ravnanje učencev prav gotovo vpliva na odnos z učiteljem, zato sem 

pričakovala, da bodo imeli učenci, ki so za reševanje matematičnih nalog manj 

motivirani, bolj negativne izkušnje z učiteljevim odnosom do njih. Vendar ne smemo 

pozabiti, da so med manj motiviranimi učenci tudi tisti z učnimi težavami, ki 



Usklajenost med pričakovanji učencev do učiteljev in izkušnjami učencev z njimi 
 

 

73 

 

potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Tem se učitelji posebej posvetijo, jim nudijo 

dodatne razlage, pohvalijo njihovo napredovanje, spodbujajo aktivnost in sodelovanje 

pri uri, kar vpliva na to, da imajo lahko manj motivirani učenci z učiteljevim odnosom 

tudi pozitivne izkušnje. 

 

Med cilji raziskave je bilo tudi ugotoviti, kakšne izkušnje z učitelji matematike imajo 

učenci, ki zase menijo, da redno oz. neredno delajo domače naloge. V ta namen so 

učenci pri šestem vprašanju odgovorili, kako pogosto delajo domače naloge  iz 

matematike. Anketirance, ki so obkrožili »nikoli«, »včasih« in »pogosto«, sem združila 

v kategorijo »neredno delanje domačih nalog«, v kategorijo »redno delanje domačih 

nalog«, pa sem vključila samo tiste anketirance, ki so odgovorili, da vedno naredijo 

domačo nalogo. Razlike sem preverjala s χ²-preizkusom. 

Tabela 18: Izkušnje učencev z učitelji matematike glede na to, kako redno delajo 

domače naloge 

DELANJE NALOG 
DOMAČIH 

IZKUŠNJE 

Negativne 
izkušnje 

Pozitivne 
izkušnje 

SKUPAJ 

f f % f f % f f % 

Redno 27 32,9 55 67,1 82 100,0 

Neredno 87 62,1 53 37,9 140 100,0 

SKUPAJ 114 51,4 108 48,6 222 100,0 

Opombe: f = absolutna frekvenca ali število vrednosti; f  % = relativna frekvenca ali odstotek vrednosti. 

Izid χ²-preizkusa: χ² = 17,669, g = 1, p = 0,000 

Tudi v tem primeru sem s pomočjo χ²-preizkusa ugotovila, da obstajajo statistično 

pomembne razlike (p = 0,000; p < 0,05) v izkušnjah učencev z učitelji matematike glede 

na to, ali delajo domače naloge redno ali neredno. Učenci, ki redno delajo domače 

naloge, imajo z učitelji matematike bolj pozitivne izkušnje (67,1 %). Učenci, ki delajo 

domače naloge neredno, pa imajo z učitelji matematike bolj negativne izkušnje (62,1 

%).   

Izid je pričakovan, saj učenci, ki pri matematiki redno delajo domače naloge, 

prevzamejo svoj del odgovornosti, da bodo dani učni cilji doseženi, posledično imajo z 

učiteljem matematike manj konfliktov, to pa prispeva k temu, da imajo z njim bolj 

pozitivne izkušnje. 
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7.3 Primerjava med pričakovanji učencev do učiteljev matematike in 

izkušnjami učencev z njimi 

Najpomembnejši cilj raziskave je bil ugotoviti, ali se pričakovanja učencev do učiteljev 

matematike statistično pomembno razlikujejo od izkušenj učencev, ki jih imajo z 

učitelji matematike. Razlike sem preverjala s t-preizkusom za odvisne vzorce. S 

hipotezo 8 sem predvidevala, da se izkušnje učencev z učitelji matematike 

statistično pomembno razlikujejo od pričakovanj učencev na različnih področjih 

učiteljevega dela (odnos do učencev, značilnosti poučevanja, komunikacija z 

učenci, ocenjevanje znanja, predmetno znanje). 

Slika 10 primerjalno prikazuje aritmetične sredine pričakovanj in izkušenj učencev na 

področju učiteljevega odnosa do učencev. Opazimo lahko, da so pri večini trditev 

absolutne vrednosti povprečnih pričakovanj učencev do učiteljev matematike višje od 

absolutnih vrednosti povprečnih izkušenj učencev, ki jih imajo z njimi. Le pri dveh 

trditvah so absolutne vrednosti povprečnih izkušenj višje od absolutnih vrednosti 

povprečnih pričakovanj. Učitelj učencem pokaže, kadar je razočaran nad njihovim 

neznanjem in kadar ga njihovo vedenje jezi, pogosteje kot to učenci od njega 

pričakujejo. Največja razhajanja med pričakovanji in izkušnjami opazimo v zvezi z 

učiteljevim kritiziranjem in poniževanjem učencev, saj učenci le-teh s strani učitelja ne 

pričakujejo. Anketirani učenci pričakujejo, da v razredu ne bi bilo prisotnega strahu (M 

= 3,54), izkušnje pa nakazujejo, da je le-tega še vedno preveč (M = 2,9). Plass in Hill 

(1979; po Strojin, http://uc.fmf.uni-lj.si/mi/arhivpoletih/gradiva/0506/Motivacija.pdf) 

trdita, da je strah  lahko negativen motivator, saj sta v raziskavi ugotovila, da se 

učencem z močnim strahom reševanje matematičnih nalog poslabša, ko pa sta jim dajala 

enako težke naloge v sproščenih pogojih, so se dosežki izboljšali. Učenci pričakujejo 

tudi, da učitelj pohvali njihovo aktivnost pri uri (M = 3,41) pogosteje, kot jo je do sedaj 

(M = 2,84). Učenci menijo, da jim je učitelj dober zgled (M = 3,11), vendar od njega 

pričakujejo, da je pri tem še boljši (M = 3,59). Najmanjše razhajanje je bilo v zvezi z 

učiteljevo postavitvijo pravil, kako naj se učenci vedejo in ravnajo. S pomočjo t-

preizkusa (Tabela 19) sem ugotovila, da pri tej trditvi ni statistično pomembnih razlik 

med izkušnjami in pričakovanji, ki jih imajo do učiteljev matematike, to pomeni, da 

učitelji jasno postavijo pravila vedenja in ravnanja (M = 3,22), kar učenci od njih tudi 

pričakujejo (M = 3,18). Pri ostalih trditvah so razlike statistično pomembne. 

http://uc.fmf.uni-lj.si/mi/arhivpoletih/gradiva/0506/Motivacija.pdf
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Slika 10: Primerjava aritmetičnih sredin pričakovanj in izkušenj učencev glede 

učiteljevega odnosa do učencev  
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Tabela 19: Rezultati t-preizkusa za preverjanje razlik med pričakovanji in izkušnjami 

učencev glede učiteljevega odnosa do učencev 

TRDITVE N M SD t g p 

V vsakem učencu 
prepoznava njegova 
močna področja. 

Izkušnje 331 2,86 0,82 
-4,266 330 0,000*** 

Pričakovanja 331 3,10 0,98 

V razredu ustvarja 
pozitivno vzdušje brez 
prisotnega strahu. 

Izkušnje 331 2,90 0,97 
-10,285 330 0,000*** 

Pričakovanja 331 3,54 0,76 

Ima do vsakega 
učenca spoštljiv 
odnos. 

Izkušnje 329 3,29 0,87 
-6,359 328 0,000*** 

Pričakovanja 329 3,62 0,71 

Učencem pokaže, 
kadar ga njihovo 
vedenje jezi. 

Izkušnje 322 3,39 0,82 
4,215 321 0,000*** 

Pričakovanja 322 3,11 0,92 

Učencem pokaže, 
kadar je razočaran nad 
njihovim neznanjem. 

Izkušnje 328 3,16 0,91 
2,423 327 0,016* 

Pričakovanja 328 3,01 0,96 

Učencem pokaže, če 
se njihovih uspehov 
razveseli. 

Izkušnje 326 3,22 0,91 
-4,772 325 0,000*** 

Pričakovanja 326 3,49 0,81 

Pri uri zagotavlja, da 
so učenci ves čas 
aktivni. 

Izkušnje 325 3,00 0,92 
-3,457 324 0,001*** 

Pričakovanja 325 3,21 0,89 

Učencev ne kritizira. 
Izkušnje 324 2,59 0,98 

-10,062 323 0,000*** 
Pričakovanja 324 3,26 0,95 

Učencev ne ponižuje. 
Izkušnje 327 2,76 1,27 

-7,858 326 0,000*** 
Pričakovanja 327 3,40 1,05 

Učencem jasno 
postavi pravila, kako 
naj se vedejo in 
ravnajo. 

Izkušnje 325 3,22 0,88 

0,822 324 0,412 
Pričakovanja 325 3,18 0,93 

Učence posluša, kaj 
mu želijo sporočiti. 

Izkušnje 329 3,18 0,92 
-7,510 328 0,000*** 

Pričakovanja 329 3,60 0,70 

Učence razume. 
Izkušnje 329 3,09 0,92 

-7,827 328 0,000*** 
Pričakovanja 329 3,55 0,75 

Učencem je dober 
zgled. 

Izkušnje 328 3,11 0,94 
-9,145 327 0,000*** 

Pričakovanja 328 3,59 0,78 

Spodbuja učenčevo 
aktivnost pri uri. 

Izkušnje 325 3,14 0,91 
-4,792 324 0,000*** 

Pričakovanja 325 3,41 0,81 

Pohvali učenčevo 
aktivnost pri uri. 

Izkušnje 329 2,84 1,00 
-9,538 328 0,000*** 

Pričakovanja 329 3,42 0,90 

Pohvali uspehe 
učencev. 

Izkušnje 324 3,25 0,90 
-4,844 323 0,000*** 

Pričakovanja 324 3,52 0,79 

Z učenci se pogovori o 
vzrokih, zakaj niso 
dosegli pričakovanih 
učnih rezultatov. 

Izkušnje 329 2,85 1,00 

-7,797 328 0,000*** 
Pričakovanja 329 3,32 0,85 

 
Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 
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Hipotezo 8, da se izkušnje učencev z učitelji matematike statistično pomembno 

razhajajo od pričakovanj učencev na področju učiteljevega odnosa do učencev, 

potrjujem za 16 od 17 trditev:  

 v vsakem učencu prepoznava njegova močna področja;  

 v razredu ustvarja pozitivno vzdušje brez prisotnega strahu;  

 ima do vsakega učenca spoštljiv odnos;  

 učencem pokaže, kadar ga njihovo vedenje jezi;  

 učencem pokaže, kadar je razočaran nad njihovim neznanjem;  

 učencem pokaže, če se njihovih uspehov razveseli;  

 pri uri zagotavlja, da so učenci ves čas aktivni;  

 učencev ne kritizira; 

 učencev ne ponižuje;  

 učence posluša, kaj mu želijo sporočiti;  

 učence razume;  

 učencem je dober zgled;  

 spodbuja učenčevo aktivnost pri uri;  

 pohvali učenčevo aktivnost pri uri;  

 pohvali uspehe učencev;  

 z učenci se pogovori o vzrokih, zakaj niso dosegli pričakovanih učnih rezultatov. 

 

Slika 11 primerjalno prikazuje aritmetične sredine pričakovanj in izkušenj učencev na 

področju značilnosti učiteljevega poučevanja. Največja razhajanja med izkušnjami in 

pričakovanji so pri trditvah: pri domačih nalogah da možnost, da učenci sami izberejo, 

katero nalogo bodo rešili; pri pouku uporablja sodobno izobraževalno tehnologijo 

(PowerPoint, animacije, spletno učilnico ...); zna pritegniti učence k učenju 

matematike. Pri vseh treh trditvah so pričakovanja učencev precej višja od njihovih 

izkušenj. 
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Slika 11: Primerjava aritmetičnih sredin pričakovanj in izkušenj učencev glede 

značilnosti poučevanja 
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visoka (M = 3,08). Občutno razhajanje je zaznati pri motiviranju učencev za učenje 
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matematike. Učenci pričakujejo, da bo učitelj uporabljal takšne metode, ki jih bodo 

pritegnile k učenju matematike (M = 3,42), vendar izkušnje učencev nakazujejo, da jih 

učitelj k učenju matematike ne pritegne dovolj pogosto (M = 2,6). Med vsemi 

lastnostmi učitelja so učenci kot najpomembnejšo izpostavili dobro razlago. Iz 

rezultatov lahko razberemo, da so pričakovanja učencev glede učiteljevega podajanja 

snovi visoka (M = 3,46), izkušnje učencev pa nakazujejo, da jo učitelji matematike 

podajajo preveč monotono (M = 2,84). 

Na podlagi t-preizkusa za odvisne vzorce (Tabela 20) sem ugotovila, da razhajanja med 

izkušnjami učencev z učitelji matematike in pričakovanji učencev na področju 

učiteljevega poučevanja niso statistično pomembna le pri dveh trditvah, in sicer: učence 

z domačimi nalogami navaja na sprotno učenje; pregleduje narejene domače naloge. 

Pri vseh ostalih trditvah so razlike statistično pomembne.  

Hipotezo 8, da se izkušnje učencev z učitelji matematike statistično pomembno 

razlikujejo od pričakovanj učencev na področju značilnosti učiteljevega poučevanja, 

potrjujem za 9 od 11 trditev. Te so: 

 zna pritegniti učence k učenju matematike; 

 pred svojo razlago ugotavlja, kaj učenci o temi že vedo, in temu prilagodi pouk;  

 navdušeno razlaga učno snov;  

 pri pouku navaja različne primere in zanimivosti, ki so povezane z obravnavano 

temo;  

 na začetku vsake šolske ure napove, kaj se bodo naučili; 

 ob koncu šolske ure pregleda, kaj so se pri uri naučili; 

 pri domačih nalogah da možnost, da učenci sami izberejo, katero nalogo bodo rešili; 

 pri pouku uporablja različna didaktična sredstva (razne modele, slike, učne liste ...); 

 pri pouku uporablja sodobno izobraževalno tehnologijo (PowerPoint, animacije, 

spletno učilnico ...). 
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Tabela 20: Rezultati t-preizkusa za preverjanje razlik med pričakovanji in izkušnjami 

učencev glede značilnosti učiteljevega poučevanja 

TRDITVE N M SD t g p 

Zna pritegniti učence 
k učenju matematike. 

Izkušnje 332 2,60 1,05 
-13,340 331 0,000*** 

Pričakovanja 332 3,42 0,82 

Pred svojo razlago 
ugotavlja, kaj učenci 
o temi že vedo, in 
temu prilagodi pouk. 

Izkušnje 330 2,84 0,98 
-6,634 329 0,000*** 

Pričakovanja 330 3,24 0,86 

Navdušeno razlaga 
učno snov. 

Izkušnje 329 2,84 0,95 
-10,193 328 0,000*** 

Pričakovanja 329 3,46 0,80 

Pri pouku navaja 
različne primere in 
zanimivosti, ki so 
povezane z 
obravnavano temo. 

Izkušnje 332 2,88 1,01 

-8,440 331 0,000*** 

Pričakovanja 332 3,40 0,82 

Na začetku vsake 
šolske ure napove, 
kaj se bodo naučili. 

Izkušnje 331 2,81 1,11 
-3,745 330 0,000*** 

Pričakovanja 331 3,07 1,00 

Ob koncu šolske ure 
pregleda, kaj so se 
pri uri naučili. 

Izkušnje 328 2,21 1,02 
-7,397 327 0,000*** 

Pričakovanja 328 2,71 1,06 

Učence z domačimi 
nalogami navaja na 
sprotno učenje. 

Izkušnje 328 3,16 0,99 
1,008 327 0,314 

Pričakovanja 328 3,10 1,01 

Pregleduje narejene 
domače naloge. 

Izkušnje 327 3,14 0,90 
1,408 326 0,160 

Pričakovanja 327 3,06 1,00 

Pri domačih nalogah 
da možnost, da 
učenci sami izberejo, 
katero nalogo bodo 
rešili. 

Izkušnje 330 1,62 0,90 

-16,025 329 0,000*** 

Pričakovanja 330 2,83 1,15 

Pri pouku uporablja 
različna didaktična 
sredstva (razne 
modele, slike, učne 
liste ...). 

Izkušnje 331 2,75 0,93 

-8,684 330 0,000*** 

Pričakovanja 331 3,26 0,93 

Pri pouku uporablja 
sodobno 
izobraževalno 
tehnologijo 
(PowerPoint, 
animacije, spletno 
učilnico …). 

Izkušnje 331 2,21 1,06 

-12,969 330 0,000*** 

Pričakovanja 331 3,08 1,06 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 
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Primerjala sem tudi pričakovanja učencev do učiteljev matematike in njihove izkušnje z 

njimi na področju učiteljeve komunikacije z učenci. 

Slika 12: Primerjava aritmetičnih sredin pričakovanj in izkušenj učencev glede 

učiteljeve komunikacije z učenci 

 

 

S Slike 12 so razvidna razhajanja med pričakovanji in izkušnjami učencev na področju 

učiteljeve komunikacije z učenci. Učenci pričakujejo, da bodo imeli možnost 

sodelovanja pri pouku (M = 3,42), vendar rezultati analize izkušenj učencev nakazujejo, 

da učitelji matematike ideje in zamisli učencev upoštevajo v manjši meri (M = 2,71). 

Vzrok je verjetno prenatrpan in usmerjen učni načrt (usposabljanje učencev za 

nacionalni preizkus znanja), ki učitelju nalaga obravnavo točno določenih vsebin, kar 

otežuje uvajanje novih idej in zamisli. Manjša so razhajanja med pričakovanji in 

izkušnjami učencev glede učiteljevega spodbujanja sodelovanja med učenci, kar 

nakazuje, da učitelji pri svojih urah omogočajo skupinsko delo (M = 3,02), vendar so 

želje učencev po takšnem načinu dela še večje (M = 3,43). Pri komunikaciji učitelja z 

učenci je potrebno izpostaviti izjemo, kjer so pričakovanja učencev manjša od dejanskih 

situacij. Izkušnje učencev nakazujejo, da so učitelji glede določanja sedežnega reda zelo 

liberalni (M = 2,55), pričakovanja učencev glede tega pa so nizka (M = 2,2). Rezultati 

tudi kažejo, da učenci pričakujejo, da je učitelj med poučevanjem aktiven in da ne stoji 

le na enem mestu (M = 3,32). Izkušnje učencev kažejo, da se tega držijo tudi učitelji (M 

= 3,16), saj so razhajanja med pričakovanji in izkušnjami pri tej trditvi najmanjša. 
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Tabela 21: Rezultati t-preizkusa za preverjanje razlik med pričakovanji in izkušnjami 

učencev glede učiteljeve komunikacije z učenci 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 

V Tabeli 21 so izračuni t-preizkusa, ki statistične razlike med pričakovanji in 

izkušnjami učencev na področju učiteljeve komunikacije z učenci tudi potrjujejo. 

Hipotezo 8, da se izkušnje učencev z učitelji matematike statistično pomembno 

razhajajo od pričakovanj učencev na področju učiteljeve komunikacije z učenci, torej 

potrjujem. 

Primerjala sem tudi pričakovanja učencev do učiteljev matematike in izkušnje učencev 

z učitelji matematike na področju učiteljevega ocenjevanja učencev. 

Slika 13: Primerjava aritmetičnih sredin pričakovanj in izkušenj učencev glede 

učiteljevega ocenjevanja učencev 
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TRDITVE N M SD t g p 

Med poučevanjem se 

giblje po razredu in ne 

stoji le na enem mestu. 

Izkušnje 330 3,16 0,91 
-2,787 329 0,006** 

Pričakovanja 330 3,32 0,93 

Sam določi sedežni red 

učencev v razredu. 

Izkušnje 328 2,55 1,15 
4,319 327 0,000*** 

Pričakovanja 328 2,20 1,17 

Upošteva ideje in 

zamisli učencev. 

Izkušnje 328 2,71 0,90 
-12,664 327 0,000*** 

Pričakovanja 328 3,42 0,81 

Spodbuja sodelovanje 

med učenci. 

Izkušnje 325 3,02 0,94 
-6,588 324 0,000*** 

Pričakovanja 325 3,43 0,83 
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S Slike 13 je razvidno, da učenci pričakujejo transparentno in objektivno ocenjevanje. 

Kriteriji znanja naj bi bili predstavljeni jasno (M = 3,44), vendar učenci na osnovi 

izkušenj menijo, da ni vedno tako (M = 2,93). Opazimo, da se pričakovanja in izkušnje 

učencev najbolj razhajajo pri trditvi učitelj učence spodbuja, da ocenijo svoje lastno 

znanje. Učenci pričakujejo nekoliko več učiteljevih spodbud za samoocenjevanje (M = 

3,41), kot jih glede na izkušnje učencev učitelji v praksi izvajajo (M = 2,98). 

 

Tabela 22: Rezultati t-preizkusa za preverjanje razlik med pričakovanji in izkušnjami 

učencev glede učiteljevega ocenjevanja učencev 

TRDITVE N M SD t g p 

Znanje učencev 
sproti ocenjuje. 

Izkušnje 324 2,59 1,10 
-2,131 323 0,034* 

Pričakovanja 324 2,73 1,12 

Pri spraševanju 
učencem postavlja 
podvprašanja in jim 
skuša pomagati, da 
pokažejo svoje 
znanje. 

Izkušnje 328 2,89 0,96 

-8,405 327 0,000*** 

Pričakovanja 328 3,41 0,84 

Dano oceno 
učencem utemelji. 

Izkušnje 330 2,98 0,96 
-7,763 329 0,000*** 

Pričakovanja 330 3,43 0,85 

Učence spodbuja, da 
ocenijo svoje lastno 
znanje. 

Izkušnje 328 2,61 1,08 
-9,207 327 0,000*** 

Pričakovanja 328 3,19 0,97 

Učencem predstavi 
kriterije, po katerih 
ocenjuje. 

Izkušnje 328 2,93 1,08 
-8,267 327 0,000*** 

Pričakovanja 328 3,44 0,85 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 

Tudi na področju učiteljevega ocenjevanja učencev hipotezo 8 potrjujem, saj je t-

preizkus za odvisne vzorce pri vseh trditvah pokazal, da se izkušnje učencev z učitelji 

matematike statistično pomembno razhajajo od njihovih pričakovanj (Tabela 22). 

Izkušnje učencev v nobeni od navedenih trditev ne dosegajo njihovih pričakovanj. 
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Primerjala sem tudi pričakovanja učencev do učiteljev matematike in izkušnje  učencev 

z njimi na področju učiteljevega predmetnega znanja. 

Slika 14: Primerjava aritmetičnih sredin pričakovanj in izkušenj učencev glede 

učiteljevega predmetnega znanja 

 

 

 

Na področju učiteljevega predmetnega znanja opazimo (Slika 14), da so razhajanja med 

pričakovanji in izkušnjami učencev nekoliko manjša kot na ostalih področjih, vendar še 

vedno statistično pomembna (Tabela 23).  

Veliko razhajanje je bilo opaziti pri trditvi učitelj se udeležuje dodatnih strokovnih 

izobraževanj. Razhajanje je verjetno posledica tega, da učenci niso seznanjeni s 

strokovnim izobraževanjem učiteljev, saj učitelji o tem verjetno ne razpravljajo z njimi. 

Iz rezultatov je razvidno, da učitelji pri poučevanju naredijo več napak (M = 2,92),  kot 

jih učenci od njih pričakujejo (M = 3,17). Pri tem je vsekakor potrebno upoštevati 

specifičnost predmeta, za katerega je značilno, da učenci zlahka prepoznajo učiteljevo 

napako, medtem ko bi verjetno pri analizi ocen učencev za učitelje z nekega drugega 

predmetnega področja dobili drugačne rezultate. Ne moremo trditi, da je za učitelje 

matematike značilno, da pri poučevanju delajo napake, so pa narejene napake lahko bolj 

očitne (npr. dobljeni rezultat ni skladen z uradno rešitvijo) kot pri drugih predmetih. 

Razlike med pričakovanji in izkušnjami učencev z učiteljevim strokovnim znanjem so 

statistično pomembne. Iz rezultatov lahko opazimo, da učenci ocenjujejo, da imajo 

učitelji matematike zelo dobro znanje matematike (M = 3,41), vendar pa so njihova 

pričakovanja glede strokovnih kompetenc učitelja še višja (M = 3,57). 
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Tabela 23: Rezultati t-preizkusa za preverjanje razlik med pričakovanji in izkušnjami 

učencev glede učiteljevega predmetnega znanja 

TRDITVE N M SD t g p 

Izkazuje odlično 
znanje matematike. 

Izkušnje 330 3,41 0,81 
-3,412 329 0,001*** 

Pričakovanja 330 3,57 0,74 

Zna odgovoriti na 
vsako vprašanje 
učencev s področja 
matematike. 

Izkušnje 331 3,34 0,81 
-3,196 330 0,002** 

Pričakovanja 331 3,51 0,75 

Vedno poučuje brez 
napak. 

Izkušnje 331 2,92 0,82 
-4,492 330 0,000*** 

Pričakovanja 331 3,17 0,85 

Udeležuje se 
dodatnih strokovnih 
izobraževanj. 

Izkušnje 280 2,69 1,10 
-5,137 279 0,000*** 

Pričakovanja 280 3,05 1,03 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 

Hipotezo 8, da se izkušnje učencev z učitelji matematike statistično pomembno 

razhajajo od njihovih pričakovanj na področju učiteljevega predmetnega znanja, 

potrjujem. Učitelji matematike pri študiju pridobijo nekatere specifične kompetence kot 

so sposobnost abstraktne formulacije konkretnih problemov in poznavanje osnovnih 

strategij za njihovo reševanje, sposobnost kritične presoje danih podatkov in dobljenih 

računskih ter statističnih rezultatov ipd., vendar nova spoznanja na področju stroke, 

novi strokovni in osebne izzivi od učitelja zahtevajo, da izpopolnjuje tudi svoje 

predmetno znanje.  
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8  PREGLED HIPOTEZ IN NJIHOVA POTRDITEV 

 

S hipotezo 1 sem predvidevala, da med pričakovanji učenci 6. in učenci 8. razredov ni 

statistično pomembnih razlik. Hipotezo potrjujem, saj se statistično pomembne razlike v 

pričakovanjih med učenci 6. in 8. razredov niso pokazale. 

S hipotezo 2 sem predvidevala, da se dečki in deklice v pričakovanjih do učiteljev 

matematike statistično pomembno ne razlikujejo. Hipotezo potrjujem, saj t-preizkus za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik, obstaja pa trend, da bi imele 

deklice do učiteljev matematike višja pričakovanja.  

S hipotezo 3 sem predvidevala, da imajo za matematiko bolj motivirani učenci višja 

pričakovanja do učiteljev matematike kot za matematiko manj motivirani učenci. 

Hipotezo zavračam, saj so rezultati χ²-preizkusa pokazali, da v pričakovanjih med 

učenci, ki so za matematiko bolj motivirani, in učenci, ki so za matematiko manj 

motivirani, ni statistično pomembnih razlik. 

S hipotezo 4 sem predvidevala, da imajo učno uspešnejši učenci do učiteljev 

matematike višja pričakovanja kot učno manj uspešni učenci. Hipotezo zavračam, saj 

χ²-preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik. 

S hipotezo 5 sem predvidevala, da se izkušnje z učitelji matematike med učenci 6. in 8. 

razredov statistično pomembno ne razlikujejo. Hipotezo zavračam, saj sem na osnovi t-

preizkusa ugotovila, da med učenci 6. in 8. razredov obstajajo statistično pomembne 

razlike v izkušnjah, ki jih imajo z učitelji matematike. Iz aritmetičnih sredin je razvidno, 

da imajo učenci 8. razredov v primerjavi z učenci 6. razredov bolj pozitivne izkušnje z 

učitelji matematike.  

S hipotezo 6 sem predvidevala, da se dečki in deklice v izkušnjah, ki jih imajo z učitelji 

matematike, statistično pomembno ne razlikujejo. Na podlagi t-preizkusa za neodvisne 

vzorce, ki ni pokazal statistično pomembnih razlik, hipotezo potrjujem. 

Hipotezo 7, da imajo učenci, ki jim je matematika priljubljen predmet, z učitelji 

matematike bolj pozitivne izkušnje, kot tisti učenci, ki jim matematika ni priljubljen 

predmet, potrjujem. χ²-preizkus je pokazal, da obstajajo statistično pomembne razlike v 

izkušnjah učencev z učitelji matematike glede na to, ali je matematika njihov priljubljen 

predmet ali ne. Iz rezultatov je tudi razvidno, da imajo učenci, ki jim je matematika 
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priljubljen predmet, z učitelji matematike bolj pozitivne izkušnje, učenci, ki pa jim 

matematika ni priljubljen predmet, imajo z učitelji matematike bolj negativne izkušnje. 

S hipotezo 8 sem predvidevala, da se izkušnje učencev z učitelji matematike statistično 

pomembno razhajajo od pričakovanj učencev na različnih področjih učiteljevega dela 

(odnos do učencev, značilnosti poučevanja, komunikacija z učenci, ocenjevanje znanja, 

predmetno znanje). Hipotezo zavračam pri 3 od 41 trditvah: učencem jasno postavi 

pravila, kako naj se vedejo in ravnajo; učence z domačimi nalogami navaja na sprotno 

učenje; pregleduje narejene domače naloge. Pri vseh ostalih trditvah (38 od 41) lahko 

hipotezo 8 potrdim. 

 

9 SKLEP 

 

V raziskavi sem v okviru svojega diplomskega dela ugotavljala, kakšna pričakovanja 

imajo učenci do učiteljev matematike in kakšne so izkušnje učencev z njimi. Zanimalo 

me je predvsem, kako so pričakovanja učencev usklajena z njihovimi izkušnjami. 

Razhajanja med pričakovanji in izkušnjami sem proučevala glede na zaznave učencev o 

značilnostih učiteljevega poučevanja, odnosu do učencev, komunikaciji z učenci, 

ocenjevanju učencev in učiteljevem predmetnem znanju. 

Raziskava je pokazala, da učenci od učiteljev matematike pričakujejo predvsem dobro 

razlago in pripravljenost pomagati učencem razumeti snov. Takšen rezultat je 

pričakovan, saj je matematika specifičen predmet, ki omogoča doseganje standardov 

znanja le ob zadostnem razumevanju snovi. Matematika zahteva abstraktno 

razmišljanje, ki je pri učencih različno razvito, zato je zelo pomemben učiteljev pristop, 

da jim na razumljiv način predstavi zakonitosti in osnovne postopke za reševanje 

matematičnih problemov. Po mnenju učencev jih dober učitelj zna pritegniti k učenju 

matematike. Pričakovanja učencev do učiteljevega podajanja snovi in uporabe sodobne 

IKT so visoka, izkušnje učencev pa nakazujejo, da učitelji matematike učno snov 

podajajo preveč monotono in pri tem premalo uporabljajo sodobno IKT.  

Rezultati analize izkušenj učencev nakazujejo tudi, da učitelj učencem pokaže, kdaj je 

razočaran nad njihovim neznanjem in kdaj ga njihovo vedenje jezi, pogosteje kot to 

učenci od njega pričakujejo. Največja razhajanja med pričakovanji in izkušnjami 

učencev opazimo v povezavi z učiteljevim kritiziranjem in poniževanjem učencev, saj 

učenci tega od učitelja ne pričakujejo. Anketirani učenci si želijo, da jih pri pouku ne bi 
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bilo strah, izkušnje pa nakazujejo, da se to še vedno prepogosto dogaja. Učenci 

pričakujejo tudi, da učitelj pohvali njihovo aktivnost pri uri pogosteje, kot pa to v praksi 

doživljajo. Po mnenju učencev jim je učitelj matematike dober zgled, vendar od njega 

pričakujejo, da bo pri tem še boljši. 

Učenci pričakujejo, da bodo imeli možnost sodelovanja pri pouku, vendar rezultati 

analize izkušenj učencev nakazujejo, da učitelji matematike njihove ideje in zamisli 

upoštevajo v manjši meri. Učenci poročajo, da učitelji pri svojih urah omogočajo 

sodelovanje med učenci, želje učencev po takšnem načinu dela pa so še večje. Po 

mnenju učencev je za dobrega učitelja matematike pomembno, da je med poučevanjem 

aktiven in da ne stoji le na enem mestu. Izkušnje učencev nakazujejo, da to upoštevajo 

tudi učitelji, saj so razhajanja med pričakovanji in izkušnjami pri tej trditvi najmanjša. 

Učenci pričakujejo transparentno in objektivno ocenjevanje. Kriteriji znanja naj bi bili 

predstavljeni jasno, vendar učenci na osnovi izkušenj menijo, da ni vedno tako. Učenci 

si želijo nekoliko več učiteljevih spodbud za samoocenjevanje, kot jih glede na izkušnje 

učencev učitelji v praksi izvajajo. 

Po rezultatih lahko sklepamo, da učenci ocenjujejo, da imajo učitelji matematike zelo 

dobro znanje matematike, vendar pa so pričakovanja učencev glede strokovnih 

kompetenc učitelja še višja. Učitelji pri poučevanju naredijo več napak, kot jih učenci 

od njih pričakujejo. Pri tem je vsekakor potrebno upoštevati specifičnost predmeta, za 

katerega je značilno, da učenci zlahka prepoznajo učiteljeve napake (npr. nepravilen 

predznak pri številu, zamenjava števk, nepravilen seštevek ipd.). 

Izhajajoč iz ugotovitev raziskave, lahko sklenemo, da je za učitelja zelo pomembno 

aktivno delovanje v procesu vseživljenjskega učenja: redno spremljanje novosti na 

strokovnem in didaktičnem področju, preudarna uporaba sodobne IKT po načelu »ne 

preveč, ne premalo«, spremljanje družbenih sprememb, upoštevanje njihovega vpliva na 

mlade generacije ter temu ustrezno sprotno prilagajanje in razvijanje socialnih veščin in 

komunikacije, predvsem pa je pomembno, da učitelj odprto sprejema izzive lastnega 

profesionalnega razvoja.  

Na podlagi ugotovitev raziskave, lahko izluščimo profil učitelja matematike, ki je po 

meri učencev. Učenci so mnenja, da je dober učitelj matematike tisti, ki izkazuje 

odlično znanje, dobro razlaga učno snov, pripravi zanimive ure, ki so obarvane s 

humorjem in jih pritegnejo k učenju, je pravičen pri ocenjevanju, in ima do njih 

spoštljiv odnos. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi nekateri znani avtorji kot so 
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Kyriacou (1986; v Kyriacou, 1997), Boag (1989; Biggs in Moore, 1993; v Polak, 1996) 

in Macbethu (1999; v Devjak, 2007). Za konstrukcijo matematičnega znanja je 

bistvenega pomena razvoj miselnih predstav ter razumevanje matematičnih pojmov in 

dejstev, k čemur lahko pripomorejo primerni pristopi učenja in poučevanja (Žakelj, 

2001). Učitelj mora upoštevati, da ni več edini vir informacij, zato je njegova vloga, da 

z ustrezno izbiro snovi in metod dela doseže določeno raven znanja in sposobnosti (Svetlik, 

1997). A. Žakelj (2001) predlaga, da učitelj matematike tekom učnega procesa ugotavlja 

predznanje in razumevanje obstoječih pojmov, vzpostavlja kognitivni konflikt, ki v 

učencih sproži spreminjanje napačnih predstav, kaže uvid v smiselnost učenja novih 

vsebin, potrebo po razširitvi znanja in nove vsebine navezuje na obstoječo mrežo 

znanja. Bistvenega pomena je, da učitelj spodbuja aktivno sodelovanje učencev s tem, 

da v učni proces vključuje različne oblike izkustvenega učenja, razvija oblike 

sodelovanja med učenci, v izziv postavlja odprte probleme, da večji poudarek 

motiviranju učencev ter upošteva različne učne, mišljenjske in poučevalne stile (prav 

tam). Za optimalen vzgojno-učni proces so potrebni tudi dobri medsebojni odnosi in 

ustrezna komunikacija. Na podlagi tega imajo tako posamezniki kot celotna skupina 

boljše pogoje za uspeh, saj se učenci na delo bolj osredotočijo in so vanj pripravljeni 

vložiti več naporov (Pšunder, 2011).  

Trditve vprašalnika so bile oblikovane upoštevajoč lik tradicionalnega učitelja, ki morda 

odstopa od trenutnih pogledov slovenskih osnovnošolcev. Učenci bi svoje poglede in 

mnenje sicer lahko izrazili pri vprašanju odprtega tipa (Katere lastnosti naj ima po 

tvojem mnenju dober učitelj matematike?), vendar so nanj odgovarjali zelo 

pomanjkljivo, površno in navajali lastnosti, ki so bile zajete pri ostalih vprašanjih. 

Mogoče je tudi, da v raziskavi nisem dobila popolnoma iskrenih odgovorov učencev. V 

nadaljnje raziskovanje bi lahko vključili tudi učitelje in ugotavljali, kako družbene 

spremembe vplivajo na njihovo pedagoško delo – kako te spremembe zaznavajo, se 

odzivajo nanje, vključujejo v učne načrte in v vsakodnevno pedagoško delo. Učenci 

nehote ponotranjijo opazke, misli, mnenja, ki jih o posameznem učitelju posredujejo 

njihovi starši. Morda bi bilo smiselno za celovitejšo predstavo pričakovanj o učitelju 

vključiti tudi starše ter druge socialne dejavnike v procesu šolanja, npr. ravnatelje, 

šolske svetovalne delavce in druge strokovne delavce na šoli. 
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Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENKE IN UČENCE 

 
Spoštovana učenka / učenec! 

Sem Martina Kranjc, študentka matematike in fizike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V svojem diplomskem delu raziskujem razlike med pričakovanji učencev do 

učiteljev matematike in njihovimi izkušnjami z učitelji matematike, pri čemer 

potrebujem tvoje sodelovanje. Prosim, da izpolniš spodnji vprašalnik, na katerega se ni 

potrebno podpisati. Tvoje odgovore bom uporabila izključno v raziskovalne namene. 

 

Šola, ki jo obiskuješ:______________________________________________________i 

RAZRED (obkroži):  6.     8. 

SPOL (obkroži):        M      Ž 

Ocena pri matematiki v lanskem šolskem letu (obkroži):   1     2     3     4     5 

Ocena, ki jo boš najverjetneje dosegel/-a letos (obkroži):   1     2     3     4     5 

 

Matematika je moj priljubljen predmet (obkroži).         DA           NE 

 

1. Katere lastnosti naj ima po tvojem mnenju dober učitelj matematike?   

 

      

 

        

 

2. Oceni, v kolikšni meri so po tvojem mnenju navedene lastnosti pomembne za 

dobrega učitelja matematike. Pri odgovarjanju upoštevaj ocenjevalno lestvico: 

1 – nepomembna lastnost                                    3 – dokaj pomembna lastnost 

2 – manj pomembna lastnost                               4 – zelo pomembna lastnost 

natančen   strog  

 

pripravljen pomagati  

potrpežljiv  odločen  urejenega videza  

pozitiven  iznajdljiv  dobro razlaga  

pravičen  skrben  ima rad red  

popustljiv  ustvarjalen  učencem zaupa  

čustven  vztrajen  razume učence  

prijazen  energičen  učence spoštuje  

prilagodljiv  rad se šali  učence spodbuja  

     



 

 

3. Spodaj so navedene trditve, ki se nanašajo na učitelja matematike, kot bi si ga želel/-

a. Obkroži ustrezno (samo eno) številko, kako pogosto to pričakuješ od učitelja 

matematike: 

1  sploh ne pričakujem                                   3  pogosto pričakujem  

2  včasih pričakujem                                      4  vedno pričakujem 

 

PRIMER: Pričakujem, da učitelj pozdravi, ko pride v razred.  

 

Če od učitelja sploh ne pričakuješ, da pozdravi, ko pride v razred, potem obkroži 

številko 1. 

Če od učitelja včasih pričakuješ, da pozdravi, ko pride v razred, potem obkroži 

številko 2. 

Če od učitelja pogosto pričakuješ, da pozdravi, ko pride v razred, potem obkroži 

številko 3. 

Če od učitelja vedno pričakuješ, da pozdravi, ko pride v razred, potem obkroži številko 

4.   

 

TRDITVE: OBKROŽI 

1. Od učitelja matematike pričakujem, da bo v vsakem učencu prepoznaval 

njegova močna področja. 
1 2 3 4 

2. Od učitelja matematike pričakujem, da bo v razredu ustvarjal pozitivno 

vzdušje brez prisotnega strahu. 
1 2 3 4 

3. Od učitelja matematike pričakujem, da bo imel do vsakega učenca spoštljiv 

odnos. 
1 2 3 4 

4. Od učitelja matematike pričakujem, da bo učencem pokazal, kadar ga njihovo 

vedenje jezi. 
1 2 3 4 

5. Od učitelja matematike pričakujem, da bo učencem pokazal, kadar je 

razočaran nad njihovim neznanjem. 
1 2 3 4 

6. Od učitelja matematike pričakujem, da bo učencem pokazal, če se njihovih 

uspehov razveseli. 
1 2 3 4 

7. Od učitelja matematike pričakujem, da bo pri uri zagotavljal, da so učenci ves 

čas aktivni. 
1 2 3 4 

8. Od učitelja matematike pričakujem, da učencev ne bo kritiziral. 1 2 3 4 

9. Od učitelja matematike pričakujem, da učencev ne bo poniževal. 1 2 3 4 

10. Od učitelja matematike pričakujem, da bo učencem jasno postavil pravila, 

kako naj se vedejo. 
1 2 3 4 

11. Od učitelja matematike pričakujem, da bo učence poslušal, ko mu želijo kaj 

sporočiti. 
1 2 3 4 

12. Od učitelja matematike pričakujem, da bo učence razumel. 1 2 3 4 

13. Od učitelja matematike pričakujem, da bo učencem dober zgled. 1 2 3 4 

14. Od učitelja matematike pričakujem, da bo spodbujal učenčevo aktivnost pri 

uri. 
1 2 3 4 

15. Od učitelja matematike pričakujem, da bo pohvalil učenčevo aktivnost pri 

uri. 
1 2 3 4 

16. Od učitelja matematike pričakujem, da bo pohvalil uspehe učencev. 1 2 3 4 

17. Od učitelja matematike pričakujem, da se bo z učenci pogovoril o vzrokih, 

zakaj niso dosegli pričakovanih učnih rezultatov. 
1 2 3 4 

18. Od učitelja matematike pričakujem, da bo znal pritegniti učence k učenju 

matematike. 
1 2 3 4 

  



 

 

19. Od učitelja matematike pričakujem, da bo pred svojo razlago ugotavljal, kaj 

učenci o temi že vedo,  in temu prilagodil pouk. 
1 2 3 4 

20. Od učitelja matematike pričakujem, da bo navdušeno razlagal učno snov. 1 2 3 4 

21. Od učitelja matematike pričakujem, da bo pri pouku navajal različne primere 

in zanimivosti, ki so povezane z obravnavano učno temo. 
1 2 3 4 

22. Od učitelja matematike pričakujem, da bo na začetku vsake šolske ure 

napovedal, kaj se bodo naučili. 
1 2 3 4 

23. Od učitelja matematike pričakujem, da bo ob koncu šolske ure pregledal, kaj 

so se naučili. 
1 2 3 4 

24. Od učitelja matematike pričakujem, da bo učence z domačimi nalogami 

navajal na sprotno učenje. 
1 2 3 4 

25. Od učitelja matematike pričakujem, da bo pregledoval narejene domače 

naloge. 
1 2 3 4 

26. Od učitelja matematike pričakujem, da bo pri domačih nalogah dal možnost, 

da učenci sami izberejo, katere naloge bodo rešili. 
1 2 3 4 

27. Od učitelja matematike pričakujem, da bo pri pouku uporabljal različna 

didaktična sredstva (razne modele, slike, učne liste ...). 
1 2 3 4 

28. Od učitelja matematike pričakujem, da bo pri pouku uporabljal sodobno 

izobraževalno tehnologijo (PowerPoint, animacije, spletno učilnico …). 
1 2 3 4 

29. Od učitelja matematike pričakujem, da se bo med poučevanjem gibal po 

razredu in ne stal le na enem mestu. 
1 2 3 4 

30. Od učitelja matematike pričakujem, da bo sam določil sedežni red učencev v 

razredu. 
1 2 3 4 

31. Od učitelja matematike pričakujem, da bo upošteval ideje in zamisli učencev. 1 2 3 4 

32. Od učitelja matematike pričakujem, da bo spodbujal sodelovanje med učenci. 1 2 3 4 

33. Od učitelja matematike pričakujem, da bo znanje učencev sproti ocenjeval. 1 2 3 4 

34. Od učitelja matematike pričakujem, da bo pri spraševanju učencem 

postavljal podvprašanja in jim skušal pomagati, da pokažejo svoje znanje. 
1 2 3 4 

35. Od učitelja matematike pričakujem, da bo dano oceno učencem utemeljil. 1 2 3 4 

36. Od učitelja matematike pričakujem, da bo učence spodbujal, da ocenijo svoje 

lastno znanje. 
1 2 3 4 

37. Od učitelja matematike pričakujem, da bo učencem predstavil kriterije, po 

katerih ocenjuje. 
1 2 3 4 

38. Od učitelja matematike pričakujem, da bo izkazoval odlično znanje 

matematike. 
1 2 3 4 

39. Od učitelja matematike pričakujem, da bo znal odgovoriti na vsako vprašanje 

učencev s področja matematike. 
1 2 3 4 

40. Od učitelja matematike pričakujem, da bo vedno poučeval brez napak. 1 2 3 4 

41. Od učitelja matematike pričakujem, da se bo udeleževal dodatnih strokovnih 

izobraževanj. 
1 2 3 4 

 

 

4. Matematične naloge rad/-a rešujem (obkroži): 

1  nikoli 

2  včasih 

3  pogosto 

4  vedno 

  



 

 

5. Spodaj so navedene trditve, ki se nanašajo na učitelja matematike. Obkroži ustrezno 

(samo eno) številko, kako pogosto to velja za tvojega učitelja matematike: 

1  nikoli                                              3  pogosto 

2  včasih                                             4  vedno 

PRIMER:   Moj učitelj matematike pozdravi, ko pride v razred.  

Če učitelj nikoli ne pozdravi, ko pride v razred, potem obkroži številko 1. 

Če učitelj samo včasih pozdravi, ko pride v razred, potem obkroži številko 2. 

Če učitelj pogosto pozdravi, ko pride v razred, potem obkroži številko 3. 

Če učitelj vedno pozdravi, ko pride v razred, potem obkroži številko 4.   

 

TRDITVE: OBKROŽI 

 1. Moj učitelj matematike v vsakem učencu prepoznava njegova močna   

področja. 
1 2 3 4 

2. Moj učitelj matematike v razredu ustvarja pozitivno vzdušje brez prisotnega 

strahu. 
1 2 3 4 

3. Moj učitelj matematike ima do vsakega učenca spoštljiv odnos. 1 2 3 4 

4. Moj učitelj matematike učencem pokaže, kadar ga njihovo vedenje jezi. 1 2 3 4 

5. Moj učitelj matematike učencem pokaže, kadar je razočaran nad njihovim 

neznanjem. 
1 2 3 4 

6. Moj učitelj matematike učencem pokaže, če se njihovih uspehov razveseli. 1 2 3 4 

7. Moj učitelj matematike pri uri zagotavlja, da so učenci ves čas aktivni. 1 2 3 4 

8. Moj učitelj matematike učencev ne kritizira. 1 2 3 4 

9. Moj učitelj matematike učencev ne ponižuje. 1 2 3 4 

10. Moj učitelj matematike učencem jasno postavi pravila, kako naj se vedejo in 

ravnajo. 
1 2 3 4 

11. Moj učitelj matematike učence posluša, kaj mu želijo sporočiti. 1 2 3 4 

12. Moj učitelj matematike učence razume. 1 2 3 4 

13. Moj učitelj matematike je učencem dober zgled. 1 2 3 4 

14. Moj učitelj matematike spodbuja učenčevo aktivnost pri uri. 1 2 3 4 

15. Moj učitelj matematike pohvali učenčevo aktivnost pri uri. 1 2 3 4 

16. Moj učitelj matematike pohvali uspehe učencev. 1 2 3 4 

17. Moj učitelj matematike se z učenci pogovarja o vzrokih, zakaj niso dosegli 

pričakovanih učnih rezultatov. 
1 2 3 4 

18. Moj učitelj matematike zna pritegniti učence k učenju matematike. 1 2 3 4 

19. Moj učitelj matematike pred svojo razlago ugotavlja, kaj učenci o temi že 

vedo,  in temu prilagodi pouk. 
1 2 3 4 

20. Moj učitelj matematike navdušeno razlaga učno snov. 1 2 3 4 

21. Moj učitelj matematike pri pouku navaja različne primere in zanimivosti, ki 

so povezane z obravnavano temo. 
1 2 3 4 

22. Moj učitelj matematike na začetku vsake šolske ure napove, kaj se bodo 

naučili. 
1 2 3 4 

23. Moj učitelj matematike ob koncu šolske ure pregleda, kaj so se naučili. 1 2 3 4 

24. Moj učitelj matematike učence z domačimi nalogami navaja na sprotno 

učenje. 
1 2 3 4 

25. Moj učitelj matematike pregleduje narejene domače naloge. 1 2 3 4 

  



 

 

26. Moj učitelj matematike pri domačih nalogah da možnost, da učenci sami 

izberejo,  katero nalogo bodo rešili. 
1 2 3 4 

27. Moj učitelj matematike pri pouku uporablja različna didaktična sredstva 

(razne modele, slike, učne liste ...). 
1 2 3 4 

28. Moj učitelj matematike pri pouku uporablja sodobno izobraževalno 

tehnologijo (PowerPoint, animacije, spletno učilnico …). 
1 2 3 4 

29. Moj učitelj matematike se med poučevanjem giblje po razredu in ne stoji le 

na enem mestu. 
1 2 3 4 

30. Moj učitelj matematike sam določi sedežni red učencev v razredu. 1 2 3 4 

31. Moj učitelj matematike upošteva ideje in zamisli učencev. 1 2 3 4 

32. Moj učitelj matematike spodbuja sodelovanje med učenci. 1 2 3 4 

33. Moj učitelj matematike znanje učencev sproti ocenjuje. 1 2 3 4 

34. Moj učitelj matematike pri spraševanju učencem postavlja podvprašanja in 

jim skuša pomagati, da pokažejo svoje znanje. 
1 2 3 4 

35. Moj učitelj matematike dano oceno učencem utemelji. 1 2 3 4 

36. Moj učitelj matematike učence spodbuja, da ocenijo svoje lastno znanje. 1 2 3 4 

37. Moj učitelj matematike učencem predstavi kriterije, po katerih ocenjuje. 1 2 3 4 

38. Moj učitelj matematike izkazuje odlično znanje matematike. 1 2 3 4 

39. Moj učitelj matematike zna odgovoriti na vsako vprašanje učencev s 

področja matematike. 
1 2 3 4 

40. Moj učitelj matematike vedno poučuje brez napak. 1 2 3 4 

41. Moj učitelj matematike se udeležuje dodatnih strokovnih izobraževanj. 1 2 3 4 

 

 

6. Domače naloge pri matematiki delam (obkroži): 

1  nikoli 

2  včasih 

3  pogosto 

4  vedno 

 

7. Bi v zvezi z dobrim učiteljem matematike še kaj dodal/-a? 

 

 

 

 

Za odgovore se najlepše zahvaljujem! 

Martina Kranjc 

  



 

 

Priloga 2: Frekvenčna distribucija odgovorov na vprašanje »Katere lastnosti naj ima 

dober učitelj matematike?« glede na število učencev (absolutne in relativne frekvence) 

LASTNOSTI  f f % 

 dobro/razumljivo razlaga 178 53,6 

 prijazen 114 34,3 

 pripravljen pomagati 68 20,5 

 ima smisel za humor 53 16,0 

 pravičen/ne dela razlik med učenci 50 15,1 

 pripravi zabavne/zanimive ure 45 13,6 

 potrpežljiv 41 12,3 

 dobro uči/nauči 34 10,2 

 strog 26 7,8 

 nudi dodatne razlage 25 7,5 

 ne daje preveč domače naloge 25 7,5 

 veliko zna 24 7,2 

 razumevajoč 22 6,6 

 ni prestrog 21 6,3 

 natančen 21 6,3 

 ne vpije/kriči 18 5,4 

 učence spodbuja 14 4,2 

 učence spoštuje 13 3,9 

 popustljiv 13 3,9 

 zna narediti red 10 3,0 

 pozitiven 8 2,4 

 iznajdljiv 8 2,4 

 nasmejan, vesel, dobre volje 8 2,4 

 odločen 7 2,1 

 daje in pregleduje domače naloge 7 2,1 

 učencem prisluhne 7 2,1 

 skrben 6 1,8 

 ne daje pretežkih testov 6 1,8 

 prilagodljiv 6 1,8 

 ne sitnari/tečnari 6 1,8 

 učence ima rad 5 1,5 

 se ne jezi po nepotrebnem 5 1,5 

 dosleden 5 1,5 

 urejenega videza 4 1,2 

 odgovarja na učenčeva vprašanja 4 1,2 

 pripravi naloge za utrjevanje snovi 4 1,2 

 vztrajen 3 0,9 

 jasno pove obseg snovi in kriterije ocenjevanja 3 0,9 

 z njim se lahko posvetujem 3 0,9 

 učencem zaupa 3 0,9 

 z njim se lahko pogovarjam 3 0,9 

 energičen 3 0,9 

 učencem se posveti 3 0,9 

 pripravlja učne liste 3 0,9 



 

 

LASTNOSTI f f % 

 ne zamuja 3 0,9 

 ni prezahteven 3 0,9 

 pri matematiki navaja primere iz vsakdanjega 
življenja 

3 0,9 

 odgovoren 2 0,6 

 ima veselje do poučevanja 2 0,6 

 čustven 2 0,6 

 pripravljen na uro 2 0,6 

 organiziran 2 0,6 

 napovedano sprašuje 2 0,6 

 sproščen 2 0,6 

 učencem da možnost, da popravijo slabo oceno 2 0,6 

 piše na tablo 2 0,6 

 izvaja dopolnilni in dodatni pouk 2 0,6 

 organizira matematične kvize 1 0,3 

 lepo piše 1 0,3 

 piše z barvami 1 0,3 

 narekuje počasi 1 0,3 

 postavi pravila 1 0,3 

 resen 1 0,3 

 preprost 1 0,3 

 neposreden 1 0,3 

 pri pouku uporablja modele 1 0,3 

 poučuje s strastjo 1 0,3 

 ima rad matematiko 1 0,3 

 spreten 1 0,3 

 dobrosrčen 1 0,3 

 pri spraševanju išče znanje 1 0,3 

 zahteven 1 0,3 

 ni preveč natančen 1 0,3 

 iskren 1 0,3 

 daje izzive 1 0,3 

 dovoli poljuben sedežni red 1 0,3 

 ne grozi s spraševanjem 1 0,3 

 poučuje s primernim tempom 1 0,3 

Opombe: f = absolutna frekvenca ali število vrednosti; f  % = relativna frekvenca ali odstotek vrednosti. 

 

  



 

 

Priloga 3: Pričakovanja učencev do učiteljev matematike glede na razred učencev po 

posameznih trditvah  

TRDITVE RAZRED N M SD t g p 

V vsakem učencu 
prepoznava njegova 
močna področja. 

6. razred 163 3,06 1,03 
-0,866 330 0,387 

8. razred 169 3,15 0,92 

V razredu ustvarja 
pozitivno vzdušje 
brez prisotnega 
strahu. 

6. razred 163 3,49 0,84 

-1,125 312,391 0,261 
8. razred 169 3,59 0,69 

Ima do vsakega 
učenca spoštljiv 
odnos. 

6. razred 162 3,55 0,79 
-1,753 305,306 0,081 

8. razred 169 3,67 0,62 

Učencem pokaže, 
kadar ga njihovo 
vedenje jezi. 

6. razred 161 3,03 1,00 
-1,491 309,032 0,137 

8. razred 164 3,18 0,82 

Učencem pokaže, 
kadar je razočaran 
nad njihovim 
neznanjem. 

6. razred 162 3,94 1,01 

-1,144 327 0,253 
8. razred 167 3,07 0,91 

Učencem pokaže, 
če se njihovih 
uspehov razveseli. 

6. razred 163 3,47 0,80 
-0,481 328 0,631 

8. razred 167 3,52 0,81 

Pri uri zagotavlja, da 
so učenci ves čas 
aktivni. 

6. razred 163 3,25 0,93 
0,675 328 0,500 

8. razred 167 3,18 0,84 

Učencev ne kritizira. 
6. razred 163 3,20 1,03  

-0,849 
316,684 0,397 

8. razred 168 3,29 0,87 

Učencev ne 
ponižuje. 

6. razred 160 3,31 1,12 
-1,464 315,092 0,144 

8. razred 168 3,48 0,97 

Učencem jasno 
postavi pravila, kako 
naj se vedejo in 
ravnajo. 

6. razred 162 3,21 0,97 

0,663 329 0,508 
8. razred 169 3,14 0,90 

Učence posluša, kaj 
mu želijo sporočiti. 

6. razred 162 3,57 0,77 
-0,837 311,336 0,403 

8. razred 169 3,64 0,63 

Učence razume. 
6. razred 163 3,52 0,82 

-0,773 317,485 0,440 
8. razred 169 3,58 0,70 

Učencem je dober 
zgled. 

6. razred 163 3,52 0,87 
-1,345 312,792 0,180 

8. razred 169 3,64 0,71 

Spodbuja 
učenčevo aktivnost 
pri uri. 

6. razred 162 3,31 0,88 
-2,043 311,958 0,042* 

8. razred 167 3,50 0,73 

Pohvali učenčevo 
aktivnost pri uri. 

6. razred 163 3,37 0,94 
-0,971 329 0,332 

8. razred 168 3,47 0,85 

Pohvali uspehe 
učencev. 

6. razred 160 3,51 0,87 
-0,268 326 0,789 

8. razred 168 3,53 0,72 

Z učenci se pogovori 
o vzrokih, zakaj niso 
dosegli pričakovanih 
učnih rezultatov. 

6. razred 163 3,34 0,86 
0,634 330 0,526 

8. razred 169 3,28 0,85 



 

 

 

TRDITVE RAZRED N M SD t g p 

Zna pritegniti 
učence k učenju 
matematike. 

6. razred 163 3,43 0,81 
0,299 330 0,765 

8. razred 169 3,40 0,84 

Pred svojo razlago 
ugotavlja, kaj 
učenci o temi že 
vedo, in temu 
prilagodi pouk. 

6. razred 162 3,24 0,86 

0,091 328 0,928 

8. razred 168 3,23 0,85 

Navdušeno razlaga 
učno snov. 

6. razred 163 3,46 0,84 
0,052 330 0,959 

8. razred 169 3,46 0,75 

Pri pouku navaja 
različne primere in 
zanimivosti, ki so 
povezane z 
obravnavano temo. 

6. razred 163 3,40 0,85 

0,028 330 0,977 

8. razred 169 3,40 0,79 

Na začetku vsake 
šolske ure napove, 
kaj se bodo naučili. 

6. razred 163 3,07 1,04 
0,024 330 0,981 

8. razred 169 3,07 0,96 

Ob koncu šolske 
ure pregleda, kaj 
so se naučili. 

6. razred 163 2,81 1,08 
1,675 330 0,095 

8. razred 169 2,62 1,04 

Učence z 
domačimi nalogami 
navaja na sprotno 
učenje. 

6. razred 163 3,10 1,07 
-0,075 322,100 0,940 

8. razred 169 3,11 0,95 

Pregleduje 
narejene domače 
naloge. 

6. razred 161 3,14 1,02 
1,350 328 0,178 

8. razred 169 2,99 0,98 

Pri domačih 
nalogah da 
možnost, da učenci 
sami izberejo, 
katero nalogo bodo 
rešili. 

6. razred 161 2,95 1,14 

1,909 328 0,057 

8. razred 169 2,71 1,14 

Pri pouku uporablja 
različna didaktična 
sredstva (razne 
modele, slike, učne 
liste ...). 

6. razred 162 3,27 1,03 

0,282 308,953 0,778 

8. razred 169 3,24 0,83 

Pri pouku uporablja 
sodobno 
izobraževalno 
tehnologijo 
(PowerPoint, 
animacije, spletno 
učilnico …). 

6. razred 163 3,10 1,11 

0,387 330 0,699 

8. razred 169 3,05 1,01 

  



 

 

 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 

 

 

TRDITVE RAZRED N M SD t g p 

Med poučevanjem se 
giblje po razredu in 
ne stoji le na enem 
mestu. 

6. razred 163 3,29 0,99 
-0,475 330 0,635 

8. razred 169 3,34 0,88 

Sam določi sedežni 
red učencev v 
razredu. 

6. razred 163 2,18 1,19 
-0,152 328 0,879 

8. razred 167 2,20 1,16 

Upošteva ideje in 
zamisli učencev. 

6. razred 162 3,40 0,89 
-0,405 329 0,686 

8. razred 169 3,44 0,75 

Spodbuja 
sodelovanje med 
učenci. 

6. razred 161 3,44 0,86 
0,462 327 0,644 

8. razred 168 3,40 0,80 

Znanje učencev sproti 
ocenjuje. 

6. razred 163 2,66 1,14 
-1,237 328 0,217 

8. razred 167 2,81 1,09 

Pri spraševanju 
učencem postavlja 
podvprašanja in jim 
skuša pomagati, da 
pokažejo svoje 
znanje. 

6. razred 161 3,45 0,83 

0,804 328 0,422 

8. razred 169 3,38 0,86 

Dano oceno učencem 
utemelji. 

6. razred 163 3,41 0,90 
-0,287 330 0,774 

8. razred 169 3,44 0,80 

Učence spodbuja, da 
ocenijo svoje lastno 
znanje. 

6. razred 162 3,18 1,00 
-0,174 327 0,862 

8. razred 167 3,20 0,93 

Učencem predstavi 
kriterije, po katerih 
ocenjuje. 

6. razred 162 3,40 0,94 
-0,763 312,273 0,446 

8. razred 169 3,47 0,77 

Izkazuje odlično 
znanje matematike. 

6. razred 162 3,48 0,81 
-2,229 308,715 0,027* 

8. razred 169 3,66 0,65 

Zna odgovoriti na 
vsako vprašanje 
učencev s področja 
matematike. 

6. razred 163 3,48 0,80 

-0,874 330 0,383 
8. razred 169 3,55 0,69 

Vedno poučuje brez 
napak. 

6. razred 163 3,17 0,90 
0,000 330 1,000 

8. razred 169 3,17 0,80 

Udeležuje se 
dodatnih strokovnih 
izobraževanj. 

6. razred 159 2,89 1,09 
-1,323 326 0,187 

8. razred 169 3,05 1,02 



 

 

Priloga 4: Pričakovanja učencev do učiteljev matematike glede na spol učencev po 

posameznih trditvah  

TRDITVE SPOL N M SD t g p 

V vsakem učencu 
prepoznava njegova 
močna področja. 

M 161 3,16 1,02 
1,072 330 0,285 

Ž 171 3,05 0,93 

V razredu ustvarja 
pozitivno vzdušje 
brez prisotnega 
strahu. 

M 161 3,45 0,79 
-1,986 330 0,048* 

Ž 171 3,62 0,74 

Ima do vsakega 
učenca spoštljiv 
odnos. 

M 160 3,50 0,74 
-2,984 317,751 0,003** 

Ž 171 3,73 0,66 

Učencem pokaže, 
kadar ga njihovo 
vedenje jezi. 

M 159 3,14 0,92 
0,710 323 0,478 

Ž 166 3,07 0,92 

Učencem pokaže, 
kadar je razočaran nad 
njihovim neznanjem. 

M 160 3,03 1,00 
0,461 327 0,645 

Ž 169 2,98 0,93 

Učencem pokaže, če 
se njihovih uspehov 
razveseli. 

M 159 3,41 0,84 
-1,855 317,901 0,064 

Ž 171 3,57 0,76 

Pri uri zagotavlja, da so 
učenci ves čas aktivni. 

M 160 3,14 0,89 
-1,490 328 0,137 

Ž 170 3,28 0,87 

Učencev ne kritizira. 
M 161 3,16 1,00 

-1,606 329 0,109 
Ž 170 3,33 0,90 

Učencev ne ponižuje. 
M 159 3,14 1,18 

-4,459 282,215 0,000*** 
Ž 169 3,65 0,83 

Učencem jasno 
postavi pravila, kako 
naj se vedejo in 
ravnajo. 

M 160 3,07 1,00 

-2,023 329 0,044* 
Ž 171 3,27 0,85 

Učence posluša, kaj 
mu želijo sporočiti. 

M 160 3,45 0,83 
-3,970 263,378 0,000*** 

Ž 171 3,75 0,52 

Učence razume. 
M 161 3,37 0,86 

-4,153 286,994 0,000*** 
Ž 171 3,71 0,61 

Učencem je dober 
zgled. 

M 161 3,42 0,95 
-3,698 262,361 0,000*** 

Ž 171 3,74 0,58 

Spodbuja učenčevo 
aktivnost pri uri. 

M 159 3,26 0,89 
-3,116 301,304 0,002** 

Ž 170 3,54 0,71 

Pohvali učenčevo 
aktivnost pri uri. 

M 160 3,28 1,00 
-2,905 300,014 0,004** 

Ž 171 3,56 0,76 

Pohvali uspehe 
učencev. 

M 159 3,35 0,90 
-3,862 287,315 0,000*** 

Ž 169 3,68 0,65 

Z učenci se pogovori 
o vzrokih, zakaj niso 
dosegli pričakovanih 
učnih rezultatov. 

M 161 3,17 0,96 
-2,893 296,434 0,004** 

Ž 171 3,44 0,72 

 

  



 

 

TRDITVE SPOL N M SD t g p 

Zna pritegniti učence 
k učenju matematike. 

M 161 3,31 0,92 
-2,253 302,221 0,025* 

Ž 171 3,51 0,71 

Pred svojo razlago 
ugotavlja, kaj učenci o 
temi že vedo, in temu 
prilagodi pouk. 

M 161 3,15 0,92 

-1,813 328 0,071 
Ž 169 3,32 0,78 

Navdušeno razlaga 
učno snov. 

M 161 3,41 0,84 
-1,067 330 0,287 

Ž 171 3,50 0,75 

Pri pouku navaja 
različne primere in 
zanimivosti, ki so 
povezane z 
obravnavano temo. 

M 161 3,31 0,91 

-2,004 303,400 0,046* 

Ž 171 3,49 0,71 

Na začetku vsake 
šolske ure napove, kaj 
se bodo naučili. 

M 161 3,14 1,02 
1,250 330 0,212 

Ž 171 3,01 0,97 

Ob koncu šolske ure 
pregleda, kaj so se 
naučili. 

M 161 2,76 1,12 
0,886 330 0,377 

Ž 171 2,66 1,00 

Učence z domačimi 
nalogami navaja na 
sprotno učenje. 

M 161 2,92 1,07 
-3,253 315,748 0,001*** 

Ž 171 3,27 0,91 

Pregleduje narejene 
domače naloge. 

M 161 2,95 1,06 
-1,965 328 0,050* 

Ž 169 3,17 0,93 

Pri domačih nalogah da 
možnost, da učenci 
sami izberejo, katero 
nalogo bodo rešili. 

M 161 2,94 1,13 

1,714 328 0,087 
Ž 169 2,72 1,15 

Pri pouku uporablja 
različna didaktična 
sredstva (razne 
modele, slike, učne liste 
...). 

M 160 3,21 0,96 

-0,957 329 0,339 

Ž 171 3,30 0,90 

Pri pouku uporablja 
sodobno izobraževalno 
tehnologijo 
(PowerPoint, animacije, 
spletno učilnico …). 

M 161 3,13 1,07 

0,923 330 0,357 

Ž 171 3,02 1,05 

 

  



 

 

 

Znanje učencev sproti 
ocenjuje. 

M 159 2,71 1,15 
-0,450 328 0,653 

Ž 171 2,77 1,09 

Pri spraševanju 
učencem postavlja 
podvprašanja in jim 
skuša pomagati, da 
pokažejo svoje znanje. 

M 161 3,32 0,93 

-1,936 307,742 0,054 

Ž 169 3,50 0,75 

Dano oceno učencem 
utemelji. 

M 161 3,37 0,89 
-1,212 330 0,226 

Ž 171 3,48 0,81 

Učence spodbuja, da 
ocenijo svoje lastno 
znanje. 

M 158 3,18 0,96 
-0,088 327 0,930 

Ž 171 3,19 0,97 

Učencem predstavi 
kriterije, po katerih 
ocenjuje. 

M 161 3,39 0,91 
-1,097 329 0,274 

Ž 170 3,49 0,80 

Izkazuje odlično znanje 
matematike. 

M 161 3,46 0,84 
-2,739 290,160 0,007** 

Ž 170 3,68 0,61 

Zna odgovoriti na vsako 
vprašanje učencev s 
področja matematike. 

M 161 3,44 0,85 
-1,742 294,225 0,083 

Ž 171 3,58 0,63 

Vedno poučuje brez 
napak. 

M 161 3,19 0,95 
0,554 303,133 0,580 

Ž 171 3,14 0,75 

Udeležuje se dodatnih 
strokovnih izobraževanj. 

M 161 3,01 1,05 
0,566 326 0,572 

Ž 167 2,94 1,06 

 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 

 

  

TRDITVE SPOL N M SD t g p 

Med poučevanjem se 
giblje po razredu in ne 
stoji le na enem mestu. 

M 161 3,24 1,00 
-1,574 317,094 0,116 

Ž 171 3,40 0,86 

Sam določi sedežni 
red učencev v razredu. 

M 159 2,38 1,22 
2,852 319,151 0,005** 

Ž 171 2,01 1,11 

Upošteva ideje in zamisli 
učencev. 

M 161 3,34 0,88 
-1,821 315,730 0,070 

Ž 170 3,50 0,76 

Spodbuja sodelovanje 
med učenci. 

M 160 3,31 0,93 
-2,281 294,355 0,023* 

Ž 169 3,52 0,70 



 

 

Priloga 5: Izkušnje učencev z učitelji matematike glede na razred učencev po 

posameznih trditvah  

TRDITVE RAZRED N M SD t g p 

V vsakem učencu 
prepoznava njegova 
močna področja. 

6. razred 162 2,78 0,84 
-1,680 329 0,094 

8. razred 169 2,93 0,80 

V razredu ustvarja 
pozitivno vzdušje 
brez prisotnega 
strahu. 

6. razred 162 2,77 1,02 
-2,433 320,904 0,016* 

8. razred 169 3,02 0,91 

Ima do vsakega 
učenca spoštljiv 
odnos. 

6. razred 161 3,25 0,92 
-0,924 328 0,356 

8. razred 169 3,34 0,82 

Učencem pokaže, 
kadar ga njihovo 
vedenje jezi. 

6. razred 160 3,38 0,87 
-0,236 327 0,814 

8. razred 169 3,40 0,77 

Učencem pokaže, 
kadar je razočaran 
nad njihovim 
neznanjem. 

6. razred 162 3,07 0,94 

-1,763 329 0,079 
8. razred 169 3,24 0,86 

Učencem pokaže, če 
se njihovih uspehov 
razveseli. 

6. razred 161 3,16 0,89 
-1,199 326 0,232 

8. razred 167 3,28 0,92 

Pri uri zagotavlja, da 
so učenci ves čas 
aktivni. 

6. razred 159 2,99 0,96 
-0,240 325 0,810 

8. razred 168 3,01 0,88 

Učencev ne kritizira. 
6. razred 159 2,53 1,02 

-1,126 323 0,261 
8. razred 166 2,65 0,94 

Učencev ne 
ponižuje. 

6. razred 162 2,57 1,28 
-2,566 329 0,011* 

8. razred 169 2,93 1,23 

Učencem jasno 
postavi pravila, 
kako naj se vedejo 
in ravnajo. 

6. razred 160 3,36 0,83 

2,686 324 0,008** 
8. razred 166 3,10 0,91 

Učence posluša, kaj 
mu želijo sporočiti. 

6. razred 161 3,16 0,97 
-0,392 328 0,695 

8. razred 169 3,20 0,86 

Učence razume. 
6. razred 161 3,05 0,97 

-0,685 327 0,494 
8. razred 168 3,12 0,87 

Učencem je dober 
zgled. 

6. razred 159 3,08 1,03 
-0,635 307,750 0,526 

8. razred 169 3,14 0,85 

Spodbuja učenčevo 
aktivnost pri uri. 

6. razred 159 3,09 0,92 
-0,952 326 0,342 

8. razred 169 3,18 0,89 

Pohvali učenčevo 
aktivnost pri uri. 

6. razred 161 2,69 1,04 
-2,664 322,323 0,008** 

8. razred 169 2,98 0,95 

Pohvali uspehe 
učencev. 

6. razred 160 3,14 0,94 
-2,044 326 0,042* 

8. razred 168 3,35 0,84 

Z učenci se pogovori 
o vzrokih, zakaj niso 
dosegli pričakovanih 
učnih rezultatov. 

6. razred 161 3,75 1,06 
-1,712 317,824 0,088 

8. razred 168 2,94 0,93 

 



 

 

TRDITVE RAZRED N M SD t g p 

Zna pritegniti učence 
k učenju 
matematike. 

6. razred 163 2,61 1,03 
0,189 330 0,851 

8. razred 169 2,59 1,07 

Pred svojo razlago 
ugotavlja, kaj 
učenci o temi že 
vedo, in temu 
prilagodi pouk. 

6. razred 163 2,72 1,05 

-2,302 319,026 0,022* 

8. razred 169 2,96 0,90 

Navdušeno razlaga 
učno snov. 

6. razred 161 2,75 0,99 
-1,576 327 0,116 

8. razred 168 2,92 0,91 

Pri pouku navaja 
različne primere in 
zanimivosti, ki so 
povezane z 
obravnavano temo. 

6. razred 163 2,85 1,02 

-0,635 330 0,526 

8. razred 169 2,92 1,01 

Na začetku vsake 
šolske ure napove, 
kaj se bodo naučili. 

6. razred 162 2,67 1,18 
-2,212 317,609 0,028* 

8. razred 169 2,94 1,02 

Ob koncu šolske ure 
pregleda, kaj so se 
naučili. 

6. razred 160 2,18 1,05 
-0,554 326 0,580 

8. razred 168 2,24 1,01 

Učence z domačimi 
nalogami navaja na 
sprotno učenje. 

6. razred 159 3,01 1,04 
-2,723 326 0,007** 

8. razred 169 3,30 0,92 

Pregleduje narejene 
domače naloge. 

6. razred 161 3,19 0,84 
0,918 327 0,359 

8. razred 168 3,10 0,96 

Pri domačih nalogah 
da možnost, da 
učenci sami 
izberejo, katero 
nalogo bodo rešili. 

6. razred 163 1,61 0,88 

-0,019 330 0,985 

8. razred 169 1,62 0,91 

Pri pouku uporablja 
različna didaktična 
sredstva (razne 
modele, slike, učne 
liste ...). 

6. razred 163 2,71 0,99 

-0,971 319,879 0,332 

8. razred 169 2,80 0,86 

Pri pouku uporablja 
sodobno 
izobraževalno 
tehnologijo 
(PowerPoint, 
animacije, spletno 
učilnico …). 

6. razred 162 2,19 1,08 

-0,490 329 0,624 

8. razred 169 2,24 1,05 

 

  



 

 

 

Znanje učencev 
sproti ocenjuje. 

6. razred 160 2,51 1,09 
-1,237 324 0,217 

8. razred 166 2,66 1,10 

Pri spraševanju 
učencem postavlja 
podvprašanja in jim 
skuša pomagati, da 
pokažejo svoje 
znanje. 

6. razred 162 2,88 0,90 

-0,258 327 0,796 

8. razred 167 2,91 1,02 

Dano oceno 
učencem utemelji. 

6. razred 162 2,87 1,00 
-2,072 328 0,039* 

8. razred 168 3,09 0,92 

Učence spodbuja, 
da ocenijo svoje 
lastno znanje. 

6. razred 162 2,57 1,09 
-0,752 329 0,452 

8. razred 169 2,66 1,06 

Učencem predstavi 
kriterije, po katerih 
ocenjuje. 

6. razred 162 2,84 1,11 
-1,552 327 0,122 

8. razred 167 3,02 1,04 

Izkazuje odlično 
znanje matematike. 

6. razred 162 3,28 0,90 
-2,716 305,238 0,007** 

8. razred 169 3,53 0,71 

Zna odgovoriti na 
vsako vprašanje 
učencev s 
področja 
matematike. 

6. razred 163 3,14 0,89 

-4,670 301,219 0,000*** 

8. razred 168 3,54 0,67 

Vedno poučuje 
brez napak. 

6. razred 163 2,80 0,86 
-2,469 321,324 0,014* 

8. razred 168 3,02 0,76 

Udeležuje se 
dodatnih 
strokovnih 
izobraževanj. 

6. razred 131 2,40 1,12 

-4,234 267,595 0,000*** 
8. razred 150 2,94 1,03 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 

 

TRDITVE RAZRED N M SD t g p 

Med poučevanjem 
se giblje po razredu 
in ne stoji le na 
enem mestu. 

6. razred 162 3,12 0,97 
-0,786 328 0,432 

8. razred 168 3,20 0,85 

Sam določi 
sedežni red 
učencev v razredu. 

6. razred 162 2,80 1,12 
3,927 328 0,000*** 

8. razred 168 2,32 1,13 

Upošteva ideje in 
zamisli učencev. 

6. razred 162 2,64 0,92 
-1,501 327 0,134 

8. razred 167 2,79 0,87 

Spodbuja 
sodelovanje med 
učenci. 

6. razred 161 2,99 1,01 
-0,695 326 0,488 

8. razred 167 3,06 0,88 



 

 

Priloga 6: Izkušnje učencev z učitelji matematike glede na spol učencev po posameznih 

trditvah 

  TRDITVE SPOL N M SD t g p 

V vsakem učencu 
prepoznava njegova 
močna področja. 

M 160 2,84 0,85 
-0,371 329 0,711 

Ž 171 2,88 0,79 

V razredu ustvarja 
pozitivno vzdušje brez 
prisotnega strahu. 

M 160 2,88 0,98 
-0,404 329 0,687 

Ž 171 2,92 0,96 

Ima do vsakega 
učenca spoštljiv 
odnos. 

M 159 3,14 1,00 
-2,998 283,487 0,003** 

Ž 171 3,43 0,71 

Učencem pokaže, kadar 
ga njihovo vedenje jezi. 

M 159 3,33 0,89 
-1,252 310,478 0,212 

Ž 170 3,44 0,75 

Učencem pokaže, kadar 
je razočaran nad 
njihovim neznanjem. 

M 160 3,10 0,95 
-1,112 329 0,267 

Ž 171 3,21 0,86 

Učencem pokaže, če 
se njihovih uspehov 
razveseli. 

M 158 3,10 0,98 
-2,352 326 0,019* 

Ž 170 3,34 0,82 

Pri uri zagotavlja, da so 
učenci ves čas aktivni. 

M 160 3,04 0,96 
0,721 325 0,472 

Ž 167 2,96 0,88 

Učencev ne kritizira. 
M 156 2,61 1,04 

0,320 309,489 0,749 
Ž 169 2,57 0,92 

Učencev ne ponižuje. 
M 160 2,73 1,25 

-0,333 329 0,739 
Ž 171 2,78 1,29 

Učencem jasno postavi 
pravila, kako naj se 
vedejo in ravnajo. 

M 157 3,13 0,94 
-1,913 324 0,057 

Ž 169 3,31 0,82 

Učence posluša, kaj mu 
želijo sporočiti. 

M 160 3,14 0,93 
-0,851 328 0,396 

Ž 170 3,22 0,90 

Učence razume. 
M 160 3,17 0,90 

1,614 327 0,107 
Ž 169 3,01 0,93 

Učencem je dober zgled. 
M 159 3,01 1,03 

-1,927 306,184 0,055 
Ž 169 3,21 0,84 

Spodbuja učenčevo 
aktivnost pri uri. 

M 158 3,03 0,96 
-2,167 326 0,031* 

Ž 170 3,24 0,84 

Pohvali učenčevo 
aktivnost pri uri. 

M 159 2,74 1,07 
-1,700 328 0,090 

Ž 171 2,93 0,94 

Pohvali uspehe 
učencev. 

M 159 3,17 0,99 
-1,504 301,244 0,134 

Ž 169 3,32 0,79 

Z učenci se pogovori o 
vzrokih, zakaj niso 
dosegli pričakovanih 
učnih rezultatov. 

M 158 2,85 1,02 
0,111 327 0,911 

Ž 178 2,84 0,98 

 

  



 

 

TRDITVE SPOL N M SD t g p 

Zna pritegniti učence k 
učenju matematike. 

M 161 2,58 1,10 
-0,416 330 0,678 

Ž 171 2,63 1,01 

Pred svojo razlago 
ugotavlja, kaj učenci o temi 
že vedo, in temu prilagodi 
pouk. 

M 161 2,80 0,97 

-0,872 330 0,384 
Ž 171 2,89 0,99 

Navdušeno razlaga učno 
snov. 

M 160 2,79 1,00 
-0,897 327 0,371 

Ž 169 2,88 0,91 

Pri pouku navaja različne 
primere in zanimivosti, ki so 
povezane z obravnavano 
temo. 

M 161 2,87 1,04 

-0,226 330 0,821 
Ž 171 2,89 0,99 

Na začetku vsake šolske 
ure napove, kaj se bodo 
naučili. 

M 161 2,89 1,15 
1,259 329 0,209 

Ž 170 2,74 1,06 

Ob koncu šolske ure 
pregleda, kaj so se naučili. 

M 158 2,30 1,05 
1,544 326 0,124 

Ž 170 2,13 0,99 

Učence z domačimi 
nalogami navaja na sprotno 
učenje. 

M 160 3,06 1,03 
-1,716 326 0,087 

Ž 168 3,25 0,95 

Pregleduje narejene 
domače naloge. 

M 160 3,14 0,91 
0,077 327 0,939 

Ž 169 3,14 0,89 

Pri domačih nalogah da 
možnost, da učenci sami 
izberejo, katero nalogo 
bodo rešili. 

M 161 1,68 0,98 

1,348 309,647 0,179 
Ž 171 1,55 0,81 

Pri pouku uporablja različna 
didaktična sredstva (razne 
modele, slike, učne liste ...). 

M 161 2,66 0,96 
-1,867 330 0,063 

Ž 171 2,85 0,89 

Pri pouku uporablja 
sodobno izobraževalno 
tehnologijo (PowerPoint, 
animacije, spletno učilnico 
…). 

M 160 2,18 1,14 

-0,650 316,595 0,516 

Ž 171 2,25 0,99 

 

  



 

 

 

Znanje učencev sproti 
ocenjuje. 

M 157 2,49 1,14 
-1,567 324 0,118 

Ž 169 2,68 1,05 

Pri spraševanju 
učencem postavlja 
podvprašanja in jim 
skuša pomagati, da 
pokažejo svoje znanje. 

M 161 2,81 1,03 

-1,528 315,541 0,128 

Ž 168 2,98 0,89 

Dano oceno učencem 
utemelji. 

M 161 2,99 1,01 
0,106 328 0,916 

Ž 169 2,98 0,92 

Učence spodbuja, da 
ocenijo svoje lastno 
znanje. 

M 160 2,60 1,08 
-0,218 329 0,828 

Ž 171 2,63 1,07 

Učencem predstavi 
kriterije, po katerih 
ocenjuje. 

M 160 2,91 1,09 
-0,439 327 0,661 

Ž 169 2,96 1,08 

Izkazuje odlično znanje 
matematike. 

M 161 3,27 0,94 
-3,063 283,680 0,002** 

Ž 170 3,54 0,65 

Zna odgovoriti na vsako 
vprašanje učencev s 
področja matematike. 

M 161 3,34 0,85 
-0,130 329 0,897 

Ž 170 3,35 0,78 

Vedno poučuje brez 
napak. 

M 160 2,89 0,89 
-0,464 308,643 0,643 

Ž 171 2,94 0,74 

Udeležuje se dodatnih 
strokovnih izobraževanj. 

M 138 2,62 1,15 
-1,060 274,694 0,290 

Ž 143 2,76 1,05 

Opombe: N = število; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-preizkusa; g = 

stopnja prostosti; p = statistična pomembnost t-preizkusa (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 

 

 

 

 

TRDITVE SPOL N M SD t g p 

Med poučevanjem se 
giblje po razredu in ne 
stoji le na enem mestu. 

M 160 3,13 0,93 
-0,626 328 0,532 

Ž 170 3,19 0,90 

Sam določi sedežni red 
učencev v razredu. 

M 160 2,54 1,15 
-0,165 328 0,869 

Ž 170 2,56 1,15 

Upošteva ideje in zamisli 
učencev. 

M 161 2,75 0,90 
0,553 327 0,581 

Ž 168 2,69 0,90 

Spodbuja sodelovanje 
med učenci. 

M 158 2,69 0,94 
-1,157 326 0,248 

Ž 170 3,08 0,94 


