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POVZETEK 
 

 

Vloga učitelja pri ustvarjanju razredne skupnosti, v kateri se učenci in učitelj dobro 

počutijo, je zelo velika. Po mnenju velikega pedagoga Antona S. Makarenka (1959) 

pa je njegova vloga pomembna le, dokler se ne vzpostavi kolektiv. Vsi teoretiki , ki so 

poudarjali in še poudarjajo vlogo skupnosti, se strinjajo, da je njena vzpostavitev 

počasen  in  zahteven  proces,  v katerega  je  treba  vložiti  veliko  truda.  Komunitarci 

menijo, da mora učitelj skupne cilje zastaviti tako, da učenci zlahka vidijo smise l v 

sodelovanju pri doseganju teh, ne da bi čutili prisilo. Makarenko (1959) je menil, da 

mora vzgojitelj za dosego ciljev skupnosti otroke tudi v kaj prisiliti, saj se zanimanje 

otrok velikokrat razlikuje od njihovih dolžnosti. Med člani skupnosti pa dostikrat pride 

tudi do konfliktov; od učitelja in učencev je odvisno, na kakšen način jih bodo rešili. 

Najučinkovitejša metoda za reševanje konfliktov pa je po mnenju različnih teoretikov 

mediacija, v okviru te tudi uporaba vrstniške mediacije. 

 

Glavni cilj empiričnega dela je bil ugotoviti, kako se učenci v razredu med seboj 

razumejo, v kakšnem odnosu so z učitelji in kaj učitelji naredijo, da bi se učenci v 

skupnosti dobro počutili. Podatki, pridobljeni s pomočjo sociometrične tehnike in 

vprašalnikov, kažejo, da se večina učencev v svojem razredu dobro počuti in so med 

seboj srednje dobro povezani glede na indeks kohezivnosti. Večina učencev svojim 

učiteljem  zaupa; ocenjujejo  jih kot  pravične  pri  ocenjevanju,  kaznovanju in 

obravnavanju vseh učencev enako. K dobrim medosebnim odnosom pa veliko 

pripomorejo  socialne  igre,  ki  jih,  kot  je  bilo  v  raziskavi  ugotovljeno,  učitelji  ne 

uporabijo prav pogosto. Ugotovljeno je bilo tudi, da razredna pravila učitelji določajo 

sami, nato pa učence z njimi le seznanijo. Na obeh šolah se v vzgojnih načrtih navaja 

mediacija in vrstniška mediacija, v praksi pa se ne uporablja pogosto, nekateri učitelji 

niti ne vedo, da je zapisana v vzgojnem načrtu. 

 
 
 
 

Ključne besede: komunitarizem, Anton S. Makarenko, skupnost, razred, učitelj, 
 

konflikti, mediacija. 



 



ABSTRACT 
 

 

The role of the teacher in creating a classroom community in which pupils and the 

teacher feel well is very large. But according to the great pedagogue Anton S. 

Makarenka  (1959) his  role  is only important until the collective forms. All theorists 

who emphasized and still highlight the role of community agree that its creation is a 

slow and challenging process, which requires a lot of effort. Communitarians believe 

that  teacher  must  set  common  goals  in  such  a  way,  that  pupils  can  easily 

acknowledge  the  sense  of  co-operation  in  achieving  them  and  do  not  feel  the 

coercion.  Makarenko  suggested  that  the  educator  must  occasionally  force  the 

children  to  achieve  common  goals, because  their interest often differs from their 

duties. Among community members conflicts are bound to arise and it is up to the 

teacher and the pupils to find the appropriate solution. According to the opinion of 

different theorists the  most effective way to solve conflicts is mediation and in its 

context use of peer mediation. 

 

The main objective of the empirical work was to determine how the pupils in the 

classroom get along what is their relationship with teachers and what teachers do to 

improve  overall  spirit.  Data,  obtained  using  sociometric  techniques  and 

questionnaires show, that the majority of students feels good in their classroom and 

that both classes are connected in average according to the index of cohesiveness. 

Most  of  the  pupils  entrusted  their  teacher  and  rates  them  as  fai r  in  grading, 

punishment and equal treatment. Social games are a huge benefit for good 

interpersonal relationships, but as  found in the research teachers rarely use them. 

Study also  showed  that teachers  often define  the  class  rules  by themselves  and 

notify pupils afterwards, with no possible impact from their side. On both schools 

mediation and peer mediation are being mentioned in their educational plans, but in 

practice  they  are  rarely  used.    Some  teachers  are  not  even  aware  about  their 

presence in the plans. 

 
 
 
 

Key words: communitarianism, Anton S. Makarenko, community, class, teacher, 

conflicts, mediation. 
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1  

UVOD 
 

 
 

V današnjem času se spopadamo z vse večjo socialno in ekonomsko krizo, kar se 

odraža v socialnih in družbenih odnosih, posledično pa vpliva tudi na stanje v šolah. 

Učenci   se  držijo  vedno  bolj  vsak  zase,  med  njimi  večinoma  ni  več  pristnih 

medosebnih odnosov, gledajo le na svojo korist in se ne menijo za druge. 

 

Prav  takšno  stanje  v  šolah  me  je  spodbudilo  k  pisanju  tega  diplomskega  dela. 

Namen diplome je raziskati, kako se učenci danes v šolah in razrednih skupnostih 

sploh počutijo in koliko se učitelji posvečajo temu, da bi se učenci v razredu počutili 

dobro in bili med seboj povezani. 

 

Želela sem obuditi ideje komunitarizma in jih povezati z idejami velikega pedagoga 

Antona S. Makarenka. Ob prebiranju literature sem ugotovila, da je to področje malo 

raziskano. O vsaki temi posebej je veliko napisanega, vendar se ni še nihče ukvarjal 

s tem, da bi skupnost z vidika komunitarizma, Makarenkovo skupnost i n šolo oziroma 

razred kot skupnost smiselno povezal. 

 

Zanimalo me je tudi, ali je možno, da učitelj vpliva na svoje učence do te mere, da ne 

glede na odnose v širši družbi in trenutno stanje spremeni način mišljenja učencev in 

jim ponovno približa vrednote, ki so bile v času socializma nekaj vsakdanjega, kot so 

nesebična  pomoč  sočloveku,  prijateljstvo,  poštenost,  sodelovanje.  Seveda  pa  je 

nekaj povsem drugega o tem razmišljati v okviru teoretskih konceptov kot to prenesti 

v prakso, saj je poskus ustvariti tako skupnost v razredu, da se bo vsak učenec in 

učitelj v njej počutil dobro, kar zahtevno dejanje, ki zahteva ogromno truda in močno 

voljo  tako  na  strani  učitelja  kot  tudi  učencev.  Pa  vendar  sem  optimistična  in 

prepričana, da se vseeno marsikaj da narediti v šoli in predvsem v razredu, da bi se 

učenci bolje razumeli med seboj, si pomagali ter gradili na toplih, spoštljivih odnosih. 

 

V diplomskem delu se bom torej ukvarjala s temo, ki je še kako aktualna, vendar si 

včasih zatiskamo oči pred realno situacijo, ker je to lažje od aktivnega truda kaj 

spremeniti na bolje. Prav učitelji na razredni stopnji lahko veliko pripomoremo k 

oblikovanju  učenčeve  osebnosti,  česar  se  je  treba  zavedati  in  imeti  v mislih pri 

sprotnem  načrtovanju šolskega  dela. Ker imamo  to  prednost, da  smo  ves  dan z 
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učenci, lahko delo prilagodimo tudi klimi in morebitnim problemom v razredu. Biti 

moramo empatični, pozorno moramo opazovati medosebne odnose. Le na tak način 

lahko dovolj hitro ugotovimo morebitne možnosti za konflikte in jih še pravočasno 

preprečimo. Če pa do konfliktov že pride, jih moramo čim hitreje in čim učinkoviteje 

rešiti. 

 

Konflikti so tema, ki jo bom v svojem diplomskem delu prav tako obravnavala, saj so, 

kot sem že  omenila, tesno  povezani  z odnosi  v razredu, ki ji h bom proučevala s 

pomočjo idej komunitarizma in kolektiva Antona S. Makarenka. 
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1      KOMUNITARIZEM 
 
 
 

 
O komunitarizmu je pisalo in še piše kar nekaj avtorjev. Ker je to zelo širok pojem, 

sem  prebrala  veliko  literature  na  to  temo  in  ugotovila,  da  je  le  nekaj  vi dikov 

komunitarizma   relevantnih  za   moje   diplomsko   delo.   Zato   sem   izbrala  in  se 

osredotočila le na nekaj komponent komunitarizma. Predstavila bom osnovno idejo 

komunitarizma   in   njegove   cilje,   oblikovanje   osebnosti   v   skupnosti,   vrednote 

skupnosti, navezanost na skupnost in posebno vejo, ki je tesno povezana s 

komunitarizmom,  komunitarijansko  etiko.  Iz  pestrega  nabora  literature  sem  tako 

izbrala tisto, kar je za mojo temo pomembno in kar se da smiselno povezati s šolo. 

 
 
 

 

1.1    Osnovna ideja 
 
 
 

 
Temeljno idejo komunitarizma, in sicer skupnost, dobro opiše Kymlicka (2005: 299), 

ki pravi, da je v politični filozofiji nastala nova šola mišljenja, »komunitarizem«, katere 

osrednja  trditev  je,  da  je  treba  ob  svobodi  in  enakosti  kot  vodilnima  idejama 

francoske revolucije, če že ne pred njima, posvetiti pozornost prav skupnosti. 

Poudarjanje skupnosti in povezanosti med ljudmi ter nesebična pomoč sočloveku so 

ideje  prejšnjega  socialističnega  sistema, ki  se  je  z nastankom naše nove države , 

Republike Slovenije, preoblikoval. Kapitalizem je prinesel vse večjo željo ljudi po 

materialnih dobrinah in s tem izginjanje pravne in socialne države, ki trenutno postaja 

vse večji problem. S kapitalizmom se je uveljavila tudi ideja individualizma, ki se ka že 

tudi v šolah. V zadnjem času se ukinja dosedanje ločevanje učencev in poudarja 

vključevanje vseh otrok v redne programe. Prav zato se postavlja vprašanje, ali je v 

današnji sistem in družbo mogoče ponovno vnesti miselnost in ideje komunitarizma. 

 

Cilja skupnosti in posameznika ne moremo ločevati na dva nasprotna pola, ampak ju 

moramo  razumeti  kot simbiozo, ker eno brez drugega ne obstaja. Skupnosti brez 

njenih članov ni, prav tako se posameznik ne more identificirati brez nekih okvirov 

vrednot in norm, ki veljajo v družbi in v katere verjame ter se z njimi poistoveti. Prav 
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na podlagi drugih ljudi in skupnosti torej gradimo svoj jaz ali identiteto. In prav to trdi 

tudi MacIntyre (Pevec Rozman, 2009: 93): »MacIntyre in z njim drugi komunitaristi 

poudarjajo, da se posameznikova identiteta vedno določa z zavezanostmi in 

identifikacijami, ki omogočajo okvir (horizont oz. obzorje), v katerem se lahko 

posameznik  odloča, kaj je  zanj dobro ali vredno, kaj mora storiti, za kaj se mora 

zavzeti in čemu nasprotovati. Za komunitariste pomeni vedeti, kdo sem, imeti neko 

orientacijo v moralnem prostoru, v prostoru, znotraj katerega se postavljajo vprašanja 

o dobrem in slabem, kaj je vredno storiti in kaj ni, kaj ima nek pomen in kaj je 

nepomembno.  MacIntyre  pravi,  da  je  zgodba  posameznikovega  življenja   vedno 

vtkana v zgodbe drugih ljudi in skupnosti, na katerih gradimo svojo identiteto.« 

 

Trdimo lahko, da je v nižjih razredih osnovne šole oblikovanje osebnosti zelo 

pomembno, prav tako sta izjemnega pomena vpliv razreda ter sošolcev. Če učenec 

ne  bi  čutil  pripadnosti  razredu,  bi  občutil  to  kot  »osebno  izgubljenost«,  kar  je 

ugotovila v svoji knjigi tudi M. Pevec Rozman (2009: 98), ki pravi: »Takšni okviri so 

posameznika hitro uokvirili oz. mu pomagali najti njegovo mesto in s tem identiteto. 

Pripadnost  določeni  obliki  skupnosti  ali  plemenu  je  torej določala  okvir, ki  je  bil 

osnova in podlaga posameznikove identitete. Sodobna družba teh okvirjev (in opore) 

posamezniku ne ponuja več, kar se sprva zdi naklonjeno posameznikovi pravici do 

svobodne izbire, po drugi strani pa se posameznik brez moralnih okvirjev (ali ozadij) 

v takšni  družbi  ne  znajde, ne  najde  in to  občuti  kot osebno  izgubljenost ali k rizo 

identitete.« 

 

V iskanju skupnega cilja bi učenci morali pozabiti, kaj jim predstavlja neko dobro 

življenje,  in  se  posvetiti  temu, da  bi  celoten razred  dosegel dobro  življenje. To  v 

svojem delu dobro opiše Kymlicka (2005: 317), ki pravi, da komunitaristična družba 

skupno dobro razume kot vsebinsko razumevanje dobrega življenja, ki določa »način 

življenja«  skupnosti,  vendar  se  ne  prilagaja  vzorcu  preferenc  ljudi, ampak  ponuja 

merilo za njihovo presojo. 

 

Kot primer uresničevanja skupnega cilja lahko navedem razredno zbiranje starega 

papirja  za  končni  izlet. Vsak učenec sicer sam zbira papir, vendar ni pomembno, 

koliko ga kdo zbere in prinese v šolo, ker je pomemben le skupni cilj, in to je zbrati 

čim več starega papirja, da si bodo omogočili končni izlet. Kljub skupnemu cilju pa se 
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bo vedno našel kdo, ki mu ne bo po godu, da je zbral ogromno starega papirja in s 

tem prispeval več kot njegov sošolec, ki ga ni zbral toliko, rezultat pa bo pri obeh 

enak – plačan končni izlet. 

 

Ob rojstvu dobimo svoje družbene vloge (hči, sin, brat, sestra, bratranec, sestrična 
 

…), ki jih razumemo kot »danosti«. Kymlicka (2005: 318) pravi, da so komunitarci 
 

prepričani, da je to stališče o sebstvu napačno, saj prezre, da je sebstvo »vpeto« ali 
 

»umeščeno« v obstoječe družbene prakse, od katerih se ne moremo kadarkoli 

distancirati ali jih zavrniti. Naše družbene vloge in odnose, ali vsaj nekatere od njih, 

moramo z vidika osebnega odločanja razumeti kot danosti. Tako postanemo v šoli 

del skupnosti, ki jo moramo prav tako upoštevati, saj z vstopom v šolo postanemo 

učenci določenega razreda in hkrati člani skupnosti. V skupnosti veljajo pravila, ki jih 

delno določi šola kot institucija, natančneje pa jih določi učitelj v dogovoru z učenci in 

včasih  tudi  s  starši.  Pravila  moramo  spoštovati,  saj  s  tem  omogočimo  enake 

možnosti  vsem članom skupnosti. Če  se  vrnem k primeru učenca, ki je zbral več 

papirja kot sošolec in se mu ne zdi pravično, da bosta za svoj trud oba dobila enako 

nagrado (končni izlet), mora tukaj svojo vlogo odigrati učitelj. Ker sta oba člana 

skupnosti, morata prispevati vsak po svojih močeh k »dobremu življenju« razreda. In 

kot pravi Miller (2004: 82) obljuba celovite skupnosti ljudem omogoča, da se imajo za 

aktivne subjekte, ki oblikujejo svet skladno s svojo voljo. 

 

Cilj moramo učencem približati v tolikšni meri, da ga sprejmejo za svojega in ga ne 

čutijo kot neko prisilo. Vloga učitelja je skupne cilje in projekte učencev izbrati zelo 

premišljeno in imeti v mislih njihovo dobro, ne pa svojo lastno korist. Cilji morajo torej 

biti  tako  zastavljeni,  da  učenci  zlahka  vidijo  smisel  v  aktivnem  udejstvovanju  pri 

dosegi teh in jih tako ne čutijo kot prisilo. Seveda pa ni vse le v premišljenih ciljih, pač 

pa mora biti klima v skupnosti ugodna, da so učenci sploh pripravljeni sodelovati drug 

z drugim. Počutju v skupini in medosebnih odnosih se bom posvetila malo kasneje, 

ko bom obravnavala komunitarijansko etiko. 

 

Miller (2004: 91) primerja tudi državljanstvo kot skupnost in tudi tukaj potrdi, kako 

pomembno je, da se član skupnosti čuti pomembnega pri odločanju in sprejemanju 

odločitev  za  dobro  življenje  in  delovanje  celotne  skupnosti .  To  lahko  v  celoti 

prenesemo na razredno skupnost. 
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Biesta (2006) se v svoji knjigi »Beyond learning« dotakne tudi šole in razreda kot 

skupnosti tistih, ki nimajo nič skupnega. Toda, ali je ta trditev resnična? Ali so učenci 

med seboj res tako različni, da nimajo nič skupnega? Šolo poimenuje »racionalna 

skupnost«, ki jo združuje skupni cilj (izobrazba otrok). Šola po njegovem mnenju 

omogoča  učencem,  da  izoblikujejo  svoj  glas  razuma  in  tako  znajo  podati  svoje 

mnenje ter ga konstruktivno zagovarjati. To je proces, ki mora biti načrtovan in je del 

učnega  načrta.  Po  njegovem  mnenju  je  idealno  moderno  izobraževanje  tako,  ki 

učence  »osvobodi«  iz  okvirov  njihovega  domačega,  zgodovinskega  in  kulturnega 

okolja, ter jim predstavi splošni racionalni pogled na svet. 

 

V  skupnosti  pa  se  vedno  pojavljajo  tudi  »tujci«,  ki  se  razlikujejo  od  celote  v 

določenem pogledu. Biesta (2006) navaja dve možnosti za ravnanje z njimi: ali jih 

spremenimo do te mere, da postanejo podobni skupnosti ali pa ignoriramo njihovo 

drugačnost.  Toda  ali  imamo  učitelji  res  to  pravico,  da  spreminjamo  učence,  ki 

odstopajo od povprečja, in če jo imamo, do kakšne mere? Zagovorniki racionalne 

skupnosti menijo, da je skupnost lahko uspešna le, če drugačne spremenimo do te 

mere, da ravnajo v skladu s pravili skupnosti (2006). S to trditvijo se strinjam tudi 

sama, saj če učenci ne upoštevajo pravil, ki veljajo v skupnosti, potem v razredu ali 

šoli  zavlada  kaos  in bi  vsak učenec delal po svoje. Na tak način pa ne moremo 

izvajati izobraževalnega in hkrati vzgojnega procesa. Po drugi strani pa Biesta (2006) 

pravi,  da  smo  na  nek  način  vsi  tujci  drug  drugemu  in  zato  meni,  da  je  razred 

skupnost tistih, ki  nimajo  nič  skupnega. Po  mojem mnenju je ravno učitelj tisti, ki 

poveže učence v uspešno delujočo skupnost kljub vsem razlikam. Čeprav se mora 

vsak učenec do neke mere prilagoditi drugim, je šola še vedno tista, ki ga nauči, da 

zna razmišljati s svojo glavo in izraziti svoje mnenje. 

 

Biesta (2006) izpostavlja, da je v šolah koncept učenja razumljen kot koncept 

pridobivanja znanja v smislu, da je usvajanje znanja, vrednot in sposobnosti takšno, 

da vse to že obstaja pred procesom učenja, učencu pa to predstavlja neko pridobitev 

oziroma je to rezultat učenja samega. Vse ostale teorije učenja temeljijo prav na tej 

teoriji pridobivanja znanja. Navaja pa tudi, da učenje ne sme ostati na stopnji 

reprodukcije znanja, ki že obstaja, pač pa se mora učenec znati odzvati na nekaj, kar 

je tuje, neznano in to raziskati, ker se le tako učenje dvigne na zahtevnejšo raven. 
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Biesta (2006) tudi poudarja, da moramo kot učitelji stremeti k reprodukciji znanja, 

vendar moramo dopustiti in spodbujati učence, da postanejo samostojne, odgovorne 

osebnosti z lastnim mišljenjem in v tem smislu drugačni in edinstveni. 

 
 
 

 

1.2    Navezanost na skupnost in vrednote 
 
 
 
 
Pomembna   razlika   med   državljanom   in  učencem  nekega  razreda  je  velikost 

skupnosti. Razred je veliko bolj intimna skupnost kot država. Razred ima manj članov 

z več skupnimi točkami (starost, zanimanje, generacija …), ki pomembno vplivajo na 

odnose v skupnosti. 

 

»Opuščena  je  tudi  ideja  bratstva  kot  čustvene  vezi  med  člani  skupnosti,  vsaj  v 

primeru, če jo razumemo dobesedno, po modelu bratovščine. Nova različica sicer še 

vedno   pušča   prostor   za   zvestobo   in  čustveno   navezanost,  toda  predmet  te 

navezanosti je bolj abstrakten – narod, utelešenje obče kulture. Lahko sem močno 

navezan  na  Britanijo,  vendar  pa  je  absurdna  predpostavka,  da  bi  lahko  občutil 

bratstvo prav do vsakega Britanca. To onemogoča že sama številčnost, če niti ne 

upoštevamo kompleksnosti odnosov.« (Miller, 2004: 95). 

 

Miller torej izpostavlja, da je država prevelika skupnost, da bi državljani čutili neko 

veliko navezanost drug na drugega. Zato pa je drugače v razredu, kjer je manj kot 

trideset med seboj bolj povezanih članov. Povezanost in navezanost pa je odvisna 

predvsem od učitelja, če učenci niso dobro povezani med seboj. Če pa so učenci že 

močno povezani med seboj, ker so na primer prijatelji že iz vrtca, potem učitelj to le 

še ohranja in se skuša tudi sam povezati z razredom in še vseeno ohraniti mejo med 

seboj in učenci. Pomembno je tudi, kaj on stori v razredu, da bi se učenci dobro 

počutili, da bi ponovno usvojili vrednote, ki so družbeno sprejete in tako pomembne 

za njihovo uspešno vključevanje  v širšo skupnost. 

 

Igor Lukšič (2004) meni, da prav komunitarizem krepi jedro temeljnih vrednot. Navaja 

tudi  primer  svobode  govora,  ki  je  za  komunitariste  zelo  pomembna  in  vsega 

spoštovanja vredna vrednota in pravica posameznika, vendar pa je nasprotni primer 
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moralno  ofenzivni  oziroma  sovražni  govor, ki  lahko  škoduje  npr. otrokom  (Lukšič, 
 

2004). Komunitarci se zavzemajo za razlikovanje v obravnavi vrednot na tiste, ki so 

vrline in dobre vrednote, ter tiste, ki ne prispevajo k dobri skupnosti (Lukšič, 2004). 

 

Iz  tega  lahko  razberemo,  da  moramo  tudi  vrednote  previdno  izbirati  oziroma 

predstavljati učencem, ker so nekatere zaželene in spodbujajo dobre odnose v 

skupnosti, nekatere pa zavirajo in rušijo ugodno klimo in s tem nemoteno delovanje. 

 

Za zaključek pisanja o komunitarizmu bom uporabila stavek, ki povzame, kar je 

pomembno za to temo. 

 

»Tako je v sodobni družbi edino komunitarizem uspel ponuditi vsaj zaenkrat še 

sprejemljivo različico skrbi za skupno dobro.« (Lukšič, 2004: 230). 

 

Komunitarijanska etika pa v svojem temelju skupnost opredeljuje kot potrebo in 

poudarja  pomen  skupnosti   za  posameznikovo  življenje,  tudi  za  razvoj  njegove 

identitete in avtonomije (Kroflič in sod., 2011). S poudarjanjem elementov skupnosti 

pri vzpostavljanju ravnotežja med avtonomijo posameznika in družbenim redom teži 

k večji družbeni odgovornosti – veča tako odgovornost družbe do posameznika kot 

odgovornost posameznika do družbe. Komunitarijanska etika torej spodbuja dejanja, 

ki prispevajo k pozitivnemu oblikovanju skupnosti (Kroflič in sod., 2011). 

 

Kroflič in sod. (2011) pravijo, da je za komunitarijansko etiko poleg čuta za pravičnost 

pomemben tudi način, kako je posameznik vključen v določeno socialno sredino. Če 

to povežemo oziroma prenesemo na šolo in razred, pomeni, da moramo paziti, da se 

učenci v skupnosti (šola, razred) dobro počutijo, saj se le tako izognemo odtujenosti, 

frustracijam, s tem pa povečamo produktivnost in se izognemo konfliktom. 

 

V šoli obstajata dve skupnosti, in sicer šola kot celota, kar predstavlja širšo skupnost, 

in razred kot ožja skupnost. Učenci naj bi čutili pripadnost tako ožji kot tudi širši 

skupnosti. Predvsem pa je pomembno, da jih spodbujamo k povezovanju med seboj, 

saj bodo tako bolje sodelovali. S tem spodbujamo kolektivni duh skupnosti, pri čemer 

moramo paziti, da jim ne vsilimo svojih idej, ampak jih spodbujamo, da sodelujejo pri 

njihovem oblikovanju. Ker učenci sooblikujejo ideje in skupne cilje, jih lažje in hitreje 

ponotranjijo. 
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Ob prebiranju literature sem pri več avtorjih zasledila poudarjanje vloge učitelja pri 

spodbujanju učencev, pri povezovanju razreda in šole, pri ohranjanju dobrih 

medsebojnih odnosov in posredovanju vrednot, ki so trenutno v družbi izgubile svoj 

pomen. S tem se strinjam tudi sama, saj menim, da je učitelj tisti, ki lahko v razredu s 

svojo osebnostjo, načinom dela in vrednotami pomembno vpliva na delo v razredu in 

medosebne odnose med učenci in seboj. 
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2      MAKARENKOVA SKUPNOST 
 
 
 

 
Anton Semjonovič  Makarenko  se  je  rodil 13. januarja  1888 v Ukrajini, umrl pa 1. 

aprila  1939  v  Rusiji  (Anton  Makarenko,  2014).  Leta  1903  je  začel  praktično 

pedagoško delati. Končal je mestno šolo in opravil učiteljske tečaje. Končal je tudi 

učiteljski  inštitut  in  postal  nadzornik  višje  osnovne  šole.  Leto  1920  je  bilo  zanj 

prelomno,   saj   je   moral  organizirati   delovno  kolonijo  za  mladoletne  kaznjence 

(“Delovna kolonija Maksima Gorkega”). V koloniji je razvil kolektiv, ki je po štirih letih 

deloval enotno. Kolektiv je imel svojo ekonomijo, bili so samooskrbni (Makarenko, 

1959).   Posebno   pozornost   je   namenil   izbiri   vzgojiteljev,   saj   je  želel  mladim 
 

prestopnikom vrniti  vero  v življenje  ter jih vzgojiti v koristne člane družbe, ki znajo 

ravnati  moralno  in  etično,  zato  so  morali  biti  v  njegovi  koloniji  le  zelo  izkušeni 

vzgojitelji. V svojem diplomskem delu se bom podrobneje ukvarjala z njegovim 

kolektivom in idejo discipline, ker sta pomembni za obravnavo moje teme. 

 
 
 
 

Anton S. Makarenko je bil velik pedagog z mnogimi pomembnimi idejami, ki jih je 

zapisal v številnih delih. V svojem diplomskem delu se bom osredotočila na njegovo 

idejo skupnosti. Iz odstavka, ki pravi (Pediček, 1989: 61): »Izhodišče vse njegove 

pedagoške misli in vzgojno-izobraževalne prakse mu zatorej ni bila trda sovjetska 

državodružbenost in njena  zaprta  ideološkost, zaradi  česar mu tudi  vzgoja  ni bila 

zgolj in samo družbena funkcija, temveč funkcija zavestno združene in delujoče 

skupnosti, to je kolektiva,« lahko razberemo, da mu je ravno skupnost predstavljala 

izhodišče njegovega vzgajanja. Njegove ideje skupnosti bom skuša la povezati s šolo, 

predvsem z razredom. 
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2.1   Vzgoja in odnosi v kolektivu 
 
 
 

 
Kolektiv je torej tisti, ki daje posamezniku »okvir«, kot trdijo komunitarci , v katerem 

član kolektiva vidi smisel in se z njim poistoveti, hkrati pa mu kolektiv pomaga 

izoblikovati lastno osebnost. 

 

»V nasprotju z »buržoazno pedagogiko«, ki naj bi imela vzgojitelja za subjekt vzgoje, 

za tistega, ki vzgaja, otroka pa zgolj za pasi vni objekt vzgoje, je bila »socialistična 

pedagogika« makarenkovske provenience prepričana, da je z neposrednim vzgojnim 

vplivom posameznega vzgojitelja mogoče vzgajati zgolj buržoazno osebnost, 

dovršenega individualista, nikakor pa ni mogoče na ta način oblikovati kolektivne 

zavesti, vzgojiti člana socialistične družbe – ne glede na to, kakšne vzgojne smotre 

pri  tem  vzgojitelj  zasleduje  in  ne  glede  na  to,  kakšne  so  njegove  osebnostne 

lastnosti.« (Kodelja, 1995: 110). 

 

V  zgornjem  odstavku  lahko  vidimo  vzporednice  s  komunitarizmom,  saj  se  tudi 
 

Makarenko zavzema za vzgajanje  otrok v skupnosti oziroma kolektivu. 
 

 

»Prav v vzgoji v kolektivu (ki je po Makarenku tista metoda, ki je sicer splošna in 

enaka za vse, vendarle daje hkrati vsakemu posamezniku možnost, da razvije svoje 

sposobnosti   in   ohrani   svojo   individualnost)   je   socialistična   pedagogika   uzrla 

razrešitev protislovja med interesi posameznika in interesi skup nosti« (Kodelja, 1995: 

110). 
 

 

Če  razred  dojemamo  kot kolektiv, pomeni, da  to  okolje  daje  učencu »okvir«, po 

katerem se ravna in s tem razvije svojo osebnost. Učitelj to seveda usmerja, vendar 

je za komunitarce in Makarenka najpomembnejša skupnost in njen vpliv na 

posameznika. Sprejemanje skupnosti in podrejanje njej je tudi edina stvar, ki jo po 

Makarenkovih besedah lahko zahtevamo od otrok. 

 

»V   nasprotju  s   takrat   prevladujočo   pedologijo   oziroma  mladinoslovjem,  ki   je 
 

»izhajajoč  iz  buržoaznega,  iz  idealističnega  pojmovanja  človekove  svobode 

zahtevalo, naj se  otrok  v skladu s  svojimi  potrebami  in interesi, v skladu s svojo 

naravo svobodno razmahne, ne glede na potrebe in interese skupnosti, in da zato 
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nihče nima pravice, mu od zunaj vsiljevati svoje cilje« (Schmidt, 1950: 300, v Kodelja, 
 

1995: 114) –  je  Makarenko  izhajal iz postulata  komunistične  morale, da  je  treba 
 

služiti interesom skupnosti.« 
 

 

To podrejanje skupnosti za vsako ceno se mi sicer zdi pretirano. Je pa zanimivo, 

kako so se oblikovali odnosi v njegovem kolektivu. 

 

»Tako so se v koloniji uveljavila zelo zapletena razmerja odvisnosti, ki so po 

Makarenkovem prepričanju preprečevala, da bi se posameznik dvignil nad skupnost. 

Gojenec je  bil na primer v svojem rednem oddelku podrejen stalnemu komandirju, 

toda ta stalni komandir je odhajal na delo kot navaden prostak v sestavu mešanega 

oddelka in se je med delom podrejal začasnemu komandirju mešanega oddelka, 

dostikrat članu svojega  rednega  oddelka. Prav v tem je  videl Makarenko izjemen 

vzgojni pomen mešanega oddelka.« (Kodelja, 1995: 116). 

 

Če zgornji odstavek skušam prenesti na razred, najprej pomislim na vsakodnevne 

naloge učencev (dežurni učenci). S tem, ko vsak dan določimo drugega učenca za 

brisanje table, za dežurstvo pri malici, za razdeljevanje učbenikov in podobno, 

dosežemo  to,  da  vsak  pride  na  vrsto  pri  odgovornosti  za  svoje  delo.  Ker  se 

odgovornosti zavedajo, spoštujejo druge, ko so zadolženi za neko nalogo, saj vedo, 

da so kmalu lahko na istem mestu tudi oni. S tem jim na preprost način privzgojimo 

čut  za  odgovornost  in  spoštovanje  drugih  ljudi.  Seveda  pa  je  to  zelo  posplošen 

primer, Makarenkov kolektiv je veliko bolj zapleten sistem in zato dežurnega učenca 

ne moremo povsem primerjati z vodjo kolektiva. 

 
 
 

 

2.2 Razvoj Makarenkove skupnosti 
 
 
 

 
Za boljšo predstavo o Makarenkovi skupnosti si moramo ogledati razvoj njegovega 

kolektiva, ki po analizi Kodelje (1995) poteka v treh fazah. Vsaka faza ima točno 

določen cilj in metode ter svoje posebnosti. 

 

»Oblikovanje  kolektiva  poteka  po Makarenku v treh fazah: najprej postavi vzgojitelj 
 

gojencem zahtevo, ki se ji je treba brezpogojno pokoriti. Nato mora zbrati okrog sebe 
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posamezne gojence, ki bodo s svojimi zahtevami na občnih zborih in v svoji skupini 

podpirali njegovo zahtevo. Konča pa se, ko začne kolektiv sam postavljati zahteve.« 

(Kodelja, 1995: 122). 

 
 
 

 
2.2.1 Prva faza 

 
 
 
 

Najprej si oglejmo prvo fazo. 
 

 

»Prva  faza  se  začne,  ko  postavi  vzgojitelj  gojencem  zahtevo,  ki  mora  veljati  za 

zakon.  Za  vzgojitelja  je  to  zakon, ki  ga  obvezuje, da  postavi  zahtevo  in zagotovi 

njeno  izvršitev.  Za  gojence  pa  je  zahteva  zakon,  ki  se  mu  morajo  brezpogojno 

podrediti. Zahtevi  se  morajo  podrediti  izključno  zato, ker je  zahteva, in ne morda 

zato, ker bi razumsko presodili, da je upravičena.« (Kodelja, 1995: 122). 

 

To je sicer zelo ostra zahteva, ki pa jo v milejši obliki lahko primerjamo z zahtevami 

učitelja,  ko  prvi  dan  učencem  predstavi  svoj  način  dela,  svoja  pravila  in  svoje 

zahteve.  Učenci  morajo  to  prav  tako  spoštovati,  vendar  i majo  pravico  presojati 

upravičenost zahtev. 

 

Na  začetku  se  učitelj  spopada  z  vzpostavljanjem  discipline  v  razredu  in  tudi 
 

Makarenkova skupnost v prvi fazi posveča veliko pozornost disciplini. 
 

 

»Disciplino, ki je moralna kategorija in brez katere kolektiv po Makarenkovem trdnem 

prepričanju ne more doseči ciljev, pa na nekem mestu opredeli podobno kot Kant: 

»Disciplina je svoboda«. Makarenko poudarja, da so gojenci v koloniji to paradoksno 

trditev z lahkoto razumeli in iz svojih izkušenj vedeli, da je resnična. Disciplina, ki so ji 

bili  vsi  podvrženi, velike  večine  gojencev ni utesnjevala, ampak jim je šele odprla 

prostor za njihovo svobodo. Osvobodila jih je podrejenosti posameznim starejšim, 

močnejšim prestopnikom, od katerih samovolje so bili kot člani mladoletnih tolp 

popolnoma odvisni. Ker so gojenci vsako kršitev discipline doživljali kot kršitev lastnih 

interesov, kot ogrožanje svobode, na katero imajo pravico, so se pri obravnavanju 

posameznih kršitev discipline postavljali na Makarenkovo stran in kršilca skupno 

obsodili.« (Kodelja, 1995: 128). 
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Iz mojih lastnih izkušenj, ki sem jih pridobila v času študija na pedagoških praksah na 

različnih osnovnih šolah, vem, da imajo učenci veliko raje učitelje, ki imajo v razredu 

red in disciplino, kot tiste, ki vse dopuščajo in uporabljajo oblike permisivne vzgoje. 

Zato  ni  čudno,  da  jim  prav  disciplina  in  meje  predstavljajo  varnost  in  zato  tudi 

svobodno odločitev, saj točno vedo, kaj je sprejemljivo vedenje in kaj ne ter kaj sledi 

sprejemljivemu vedenju in kaj nesprejemljivemu. Veliko učiteljev na redi napako že na 

začetku,  ko  želi  dajati  učencem  vtis  prijaznega  in  dostopnega  ter  popustljivega 

učitelja. Menim, da je takšen prvi vtis slab za učence in kasneje tudi onemogoči 

učiteljevo delo. To trditev bom podkrepila z lastnim primerom. Imeli smo učiteljico 

matematike, ki je prvo uro jasno povedala svoje zahteve, meje in s tem dosegla našo 

popolno poslušnost. Bila je edina učiteljica, pri kateri smo že prvo uro začeli usvajati 

redno  snov,  brez  pretiranih  spoznavnih  uvodov,  kot  smo  jih  bili  vajeni  pri  d rugih 

učiteljih. S svojim ostrim nastopom je dosegla našo poslušnost in na nek način tudi 

strahospoštovanje.  Svoje  zahteve  je  vzela  resno  in na  primer redno  pregledovala 

naše domače naloge ter tistim, ki je niso imeli , delila minuse v svojo redovalnico. S 

tem je dosegla, da smo kmalu prav vsi delali domače naloge in tako sta se tudi naši 

učna vnema in koncentracija za delo povečali. Učiteljica pa je bila drugače zelo 

mehkega srca, saj je bila od vseh učiteljev, ki so nas učili, edina, ki nam je znala 

prisluhniti   in  nam   je   pomagala   pri   reševanju  problemov,   ki   niso  bili   vedno 

matematični. Sčasoma nam je pokazala svojo sočutno in empatično plat osebnosti in 

zaradi tega smo jo še bolj vzljubili. Moram priznati, da je s svojim ostrim nastopom 

prvi dan postavila temelje discipline za nadaljnjih nekaj let. 

 
 
 

 
2.2.2 Druga faza 

 
 
 
 

Druga  faza  razvoja  Makarenkovega  kolektiva  pride  za  tem,  ko  »gojenci«  že 
 

sprejmejo zahteve vzgojitelja. 
 

 

»Druga faza v razvoju kolektiva se začne, ko se v kolektivu zbere okrog vzgojitelja 
 

skupina  gojencev,  ki  podpira  njegove  zahteve.  Ta  skupina  gojencev  tvori  jedro 
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oziroma aktiv kolektiva, ki je pojmovan kot vmesni člen med gojenci (kolektivom) in 

vzgojiteljem.« (Kodelja, 1995: 129). 

 

V  razredu  bi  to  drugo  fazo  lahko  razumeli  kot nastanek in poja v tistih »pridnih« 

učencev, ki sledijo učitelju in ga podpirajo pri njegovih zahtevah ter tudi druge učence 

usmerjajo  v ravnanje  v skladu z učiteljevimi zahtevami ter jih prepričujejo, da je to 

dobro in koristno za njih. 

 

Na pedagoških praksah sem nemalokrat naletela na stavke učencev v smislu: »Ne 

počni tega, saj veš, da učitelj tega ne pusti, ker se lahko zgodi …« in »Raje naredi 

domačo nalogo, če ne boš spet poklican pred tablo.« Tako se učenci postavijo na 

nek način v vlogo vzgojitelja oziroma njegovega posrednika in njegove ideje vcepljajo 

drugim učencem, ki jim še ne verjamejo in jih še niso ponotranjili. 

 

»Druga faza se zaključi s stanjem, ko gojenci ubogajo člane aktiva tudi v odsotnosti 

vzgojitelja.   Najtežji   problem,  ki   se  v  tej  fazi   razvoja  kolekti va  postavlja  pred 

vzgojitelja, je, kako doseči podrejanje gojenca gojencu. Tega najtršega oreha se je 

Makarenko lotil tako, da je gojence postavljal v medsebojno odvisnost, v pozicijo čim 

bolj pogostega podrejanja in ukazovanja. Tako je na primer gojenec, ki je bil prejšnji 

dan dežurni komandir in je imel zato izjemne pravice, bil že naslednji dan podrejen 

novemu komandirju, ki je bil spet naslednji dan podrejen drugemu in tako naprej.« 

(Kodelja, 1995: 130). 

 

To, da bi učenci poslušali peščico drugih učencev, ki so ponotranjili zahteve učitelja, 

se mi v današnjem času zdi zelo utopično. Je pa možno, če imajo nekateri učenci 

močan vpliv na ostale, da vsaj v nekaterih primerih ostali učenci delajo po njihovih 

navodilih v skladu z učiteljevimi zahtevami. Toda to je že redkost. 

 

2.2.3 Tretja faza 
 
 
 
 

Še bolj utopična pa se mi zdi tretja in zadnja faza Makarenkovega razvoja kolektiva. 
 

 

»Tretja faza v razvoju kolektiva pa je dosežena, ko si kolektiv sam postavlja zahteve, 

ko  deluje  kot  subjekt  samemu  sebi  kot  objektu  in  ne  potrebuje  več  vzgojitelja.« 

(Kodelja, 1995: 131). 
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Nemogoče je, da bi razred deloval brez učitelja, ker so učenci v današnjih šolah že 

od doma navajeni drugačne vzgoje, kot je bila včasih. Zaradi pomanjkanja časa 

prevladuje  v družinah permisivna  vzgoja,  kjer otrok  ne  pozna  meja  in se  mu vse 

dovoli. Od tako vzgojenega otroka pa ne moremo pričakovati, da bo v šoli deloval na 

drugačen način in spoštoval vse zahteve ter se podredil ostalim. Na zanikam pa, da 

je  lahko  vpliv  skupnosti  (razreda)  pozitiven  na  posameznika,  če  učitelj  zna  to 

prednost dobro izkoristiti. 

 
 
 

 

2.3 Ideja discipline 
 
 
 

 
Makarenkov (Makarenko, 1959) znameniti stavek, da je strog, ker spoštuje gojenca, 

lahko razloži njegovo pojmovanje discipline. Disciplina mora biti po njegovem mnenju 

rezultat  in  ne  sredstvo  vzgoje.  Disciplina  pomeni  premagovanje  težav  in  boljšo 

kakovost  dela.  Na  vzgojo  discipline  vplivajo  kolektivno  mnenje,  avtoriteta,  zgledi, 

ukazi, prepričevanje, razgovori z gojencem, tradicije kolektiva in režim ter kazen. 

Makarenko ni podpiral telesne kazni in je menil, da mora biti kazen vedno pedagoško 

utemeljena. Gojenec pa mora odgovarjati kolektivu, kar pomeni, da mora kolektiv 

podpirati utemeljeno kaznovanje (Kodelja, 1995). 

 

Makarenko  (1959) je  dvomil  o  tisti  čas  splošno  priznanem pravilu, da kaznovanje 

vzgaja hlapca in da je treba pri vzgajanju otrokom dati svobodo ter se zanašati na 

njihovo  samodisciplino. Menil je  (Makarenko, 1959), da mora vzgojitelj za dosego 

ciljev skupnosti otroke tudi v kaj prisiliti, saj se zanimanje otrok velikokrat razlikuje od 

njihovih  dolžnosti.  To  pravico  ima  vzgojitelj do  takrat, ko  se  izoblikuje  kolekti v in 

organi kolektiva ter so otrokom privzgojene prvotne delovne in življenjske navade. 

 

Tako kot v vseh skupnostih je tudi v Makarenkovem kolektivu prihajalo do konfliktov 

in celo  pretepov med  gojenci  (Makarenko, 1959). Ko  je  v koloniji  prvič prišlo do 

hujšega pretepa, je Makarenko prišel v sobo, kjer so se pretepali , in samo molče 

opazoval  dogajanje.  Ko  so  gojenci  opazili  njegovo  prisotnost,  so  se  postopoma 

pomirili in nehali tepsti. Ko je v sobi nastala popolna tišina, je Makarenko povzdignil 

glas, se zelo razjezil na gojence in jim ukazal, naj vsi odložijo orožje k njemu na mizo 
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ter odidejo spat. Ker so se pretepi kljub temu na skrivnih mestih kolonije še vedno 

dogajali, se je odločil, da izvede radikalnejše dejanje, in sicer je k sebi na zagovor 

poklical  gojenca,  ki  se  je  največkrat  pretepal in mu dejal, da  bo  moral zapustiti 

kolonijo,  da  naj  gre  tja,  kjer  je  dovoljeno  rezati  druge  z  noži  in  se  pretepati 

(Makarenko, 1959). To je bilo gojencem dovolj dobro opozorilo, da so se pretepi 

končali. Sčasoma je dosegel obsojanje pretepov in trpinčenja v kolektivu, tako da  so 

sami rešili večino konfliktov. 

 

Makarenko  (1959) je  bil priča  dogodku, ko  so  gojenci kolektiva pretepali novega 

člana,  ko  je  skušal  splezati  v  sobo  Jekaterine  Grigorevne.  Pri  pretepu je  mo ral 

Makarenko  posredovati,  ker  bi  drugače  množica  lahko  fanta  tudi  ubila.  V  tem 

dogodku lahko vidimo, da je vzgojitelj kljub temu, da prepušča veliko odgovornosti 

otrokom, še vedno tisti, ki uravnava delovanje kolektiva. V razredu sem iz lastnih 

izkušenj  ugotovila,  da  so  lahko  učenci  veliko  strožji  ocenjevalci  znanja  kot učitelj 

sam. Ko nam je na primer v 7. razredu osnovne šole učiteljica slovenskega jezika 

dala možnost, da po kriteriju, ki ga je pripravila, sami ocenjujemo govorne nastope 

svojih sošolcev, smo ugotovili, da ocenjujemo veliko strožje kot učiteljica sama. 

Vzgojitelj oziroma učitelj je torej tisti, ki lahko uravnava dogajanje v kolektivu in skrbi 

za to, da ne zaide v skrajnosti. 

 

Makarenko je zapisal, da »ima vsak kazenski ukrep šele tedaj koristen učinek, kadar 

pahne človeka iz občnih vrst in ga podpira nedvomna obsodba javnega mnenja« 

(Makarenko, 1959: 507). Iz tega lahko razberemo, da je treba vsak kazenski ukrep 

zelo  preudariti,    preden ga  izvedemo, in doseči  obsojanje  neprimernega  vedenja 

znotraj kolektiva. 

 

Razredni učitelji imamo to prednost, da z učenci preživimo veliko časa. Pa vendar po 

letu ali dveh (prvi in drugi razred uči isti učitelj), dobimo nove učence, ki imajo vsak 

svoje posebnosti. Kljub varovanju podatkov se lahko zgodi, da se učitelji pri kolegih, 

ki  so jih učili pred njimi, pozanimajo, kakšne učence bodo dobili. Po eni strani je 

dobro  vedeti,  kakšne  učence  dobimo,  saj  se  lahko  bolje  pripravimo  na  začetek 

šolskega  leta  in delo  lažje  načrtujemo. Toda  to, da  izvemo  podatke o  preteklosti 

naših učencev, ni vedno dobra stran, saj si tako lahko ustvarimo napačne predstave 

in naredimo zaključke in sodbe o učencih, ki nam kasneje le otežijo in ne olajšajo 
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delo. S tem se strinja tudi Kodelja, ki povzame Makarenkove besede , ko pravi: »Po 

drugi strani lahko razberemo njegovo sociologično razumevanje delikventnosti, ki 

vzrokov zanjo ne vidi v človeku, v njegovi naravi, ampak v okolju oziroma razmerah, 

v katerih živi. Zato je za prevzgojo, katere cilj je narediti novega človeka, irelevantno 

poznavanje prestopnikove preteklosti. Pomembno je poznavanje ciljev. Cilji namreč 

določajo vzgojno delovanje in ne prestopnikova preteklost ali njegove psihične in 

biološke danosti.« (Kodelja, 1995: 103). 

 

Makarenko je imel v svojem kolektivu mladoletne prestopnike in njihova preteklost je 

precej drugačna kot preteklost naših učencev. Pa vendar se moram strinjati z njim, 

da  njihova  preteklost  ni  pomembna.  O vsakem učencu si  moramo  sami  ustvariti 

mnenje in ne prevzeti mnenja drugih. Morda so nekega učenca napačno obsodili in 

je ravno zaradi nepravičnih sodb postal takšen, za kakršnega so ga imeli. Pri vsem 

tem pa imamo pomembno vlogo prav učitelji. Toda učitelji po mnenju Makarenka niso 

edini pomembni za vzgajanje, pač pa je to predvsem naloga kolektiva. 

 

Makarenko meni, da »vsi prav dobro vemo, kakšnega človeka moramo vzgojiti … 

težave niso v vprašanju, kaj je treba napraviti, marveč kako je treba napraviti« 

(Makarenko, 1959: 509). 
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3 RAZRED, ŠOLA KOT SKUPNOST 
 
 
 
 
 

Pri   razumevanju  in  razlagi,   ali   je  razred  in  šola  nasploh  skupnost  ali   zgolj 

organizacija, se bom opirala na Stanka Gogalo, ki je to področje temeljito opisal in 

preučil v svojih spisih. 

 
 
 
 

3.1  Lastnosti organizacije in skupnosti – ali je šola lahko 

skupnost? 

 
 

 
Če povzamemo Gogalov opis, lahko na prvi pogled trdimo, da šola je organizacija, 

vsaj tako, brez razmisleka so te lastnosti videti enake lastnostim šole. Gogala razloži 

lastnosti organizacije: »1. je umetna, 2. člani so združeni po vnanjih interesih, 3. 

razmerje med člani je hladno in formalno, 4. pripadniki so samo člani, tj. členi 

organizacijske oblike, 5. delo opravljajo samo nekateri, 6. interesi članov so osebni, 

ne  pa  socialni, 7. organizacija zato ni socialno usmerjena, 8. veliko važnost imajo 

pravila in poslovnik, 9. disciplina je samo vnanja, 16.1 vzgojnega vplivanja načelno ni 
 

in 11. organizacija je neosebna oblika.« (Gogala, 2005: 142). 
 

 

Če si šolo in razred pobližje pogledamo, vidimo, da šola ni organizacija, saj mora 

učenec čutiti, da učitelj stoji nad njim, da mu lahko nudi nove vzgojne vrednote in ga 

tako  povzdigne  na  višjo  raven  (Gogala,  2005).  Če  tega  ni,  potem  je  vzgoja 

nemogoča, torej je  v organizaciji  vzgoja  nemogoča  (Gogala, 2005). Šola  zato ne 

more biti organizacija, ker v šoli poleg izobraževanja poteka tudi vzgoja, kjer teh dveh 

procesov enostavno ne moremo ločiti. 

 

Če smo torej ugotovili, da šola ne bi smela biti le organizacija, se sprašujemo, ali šola 

ustreza Gogalovi definiciji skupnosti. V svojem razmišljanju je Gogala opisal lastnosti, 

ki veljajo za skupnost oziroma »zajednico« takole: »Če vse povedano povzamemo, 

ima  ta  socialna  skupnost sledeče  značilne  poteze: 1. je  to  prirodna  skupnost, 2. 
 
 

1 
V izvornem  besedilu je bila napaka, saj bi morala biti tu številka 10. 
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nastala  je  iz resničnih in notranjih potreb, 3. njena  moč  je  njen duh, 4. ta duh je 

povsem zavisen od duha članov zajednice, 5. zato se njeni člani imenujejo nositelji 

zajedniškega duha, 6. člane vežejo notranji in duhovni interesi, 7. med člani vladajo 

topli in presrčni odnošaji, 8. zato je zajednica prava socialna tvorba, 9. delo vrše 

neprisiljeno in sami po sebi vsi člani, 10. namen tega dela je dviganje zajedniškega 

duha, 11. pravil in poslovnika ni, ker izvira vse delo iz enotnega in živega duha, 12. v 

zajednici vlada notranja disciplina, 13. vzgojnih vplivov je zelo mnogo in vzgoja je 

uspešna,  14.  zajednica  je  duhovna  in  zato  osebna  skupnost  svojih  nositeljev.« 

(Gogala, 2005: 153). 

 

Če želimo dokazati, da je šola skupnost in ne organizacija, moramo preveriti vsako 

lastnost posebej. »Tako je torej šola po svojem predmetnem bistvu nujno prirodna 

socialna tvorba. Ta njena lastnost pa izvira še od tod, ker so učenci v prvotni šoli 

navezani  na  svojo  šolo  z notranjimi  in duševnimi  ter duhovnimi  vezmi. Oni  dobro 

čutijo izobraževalno in vzgojno blaginjo šole in zato smo iskreno prepričani o njeni 

potrebnosti.« (Gogala, 2005: 155). 

 

Danes je videti, da je šola res le organizacija, saj učenci ne čutijo potrebe po tem, da 

bi od nje imeli kakšne koristi. V šolo hodijo le zato, ker vedo, da morajo hoditi in da bi 

morali izostanek opravičiti njihovi starši (Gogala, 2005). Toda ni nujno, da je tako. 

»Samo od učitelja zavisi, ali ima v svojem razredu zajednico ali pa organizacijo.« 

(Gogala, 2005: 156). Učitelj je tisti, ki ima velik vpliv pri oblikovanju odnosa učencev 

do  šole  in  razreda.  Če  učitelj  uspe  učencem  šolo  ponotranjiti,  da  bodo  čutili 

pripadnost razredu, potem sta prvi dve lastnosti Gogalove »zajednice« izpolnjeni. 

 

»Pokazalo se nam je torej, da more pravi učitelj ustvariti tudi šolsko skupnost, ki je 

prirodna ter poteka iz notranjih in pristno občutenih potreb učencev.« (Gogala, 2005: 

156). 
 

 

Tudi  tretji  znak  zajednice  lahko  primerjamo  s  šolo,  saj  je  med  učenci  notranje 

duševno sorodstvo, ki izvira iz enotnega duha šolskega razreda ter celotne šole. To 

učenci tudi sami pristno doživljajo (Gogala, 2005). 
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»Tudi duhovna enotnost učencev, ki bi tvorili šolsko zajednico, je zavisna ali od 

vsebinsko-duhovnega   ali   pa   od   čustveno-posrednega   vpliva   učitelja   na   svoje 

učence.« (Gogala, 2005: 157). 

 

V razredu učenec preživi na dan osem ur in več, pet dni v tednu. To prinese na letni 

ravni ogromno otrokovega časa, zato je pomembno, kaj se v tem času dogaja, kar 

poudarjata tudi Pečjak, Košir (2002: 4): »Šolska kultura nastaja v šolskem razredu, ki 

v šolskem kontekstu predstavlja skupnost, v kateri posameznik preživi največ časa.« 

 
 
 

 

3.2    Interakcije v razredu in skupni cilj 
 
 
 

 
V   razrednih   pedagoških   situacijah  se   pojavljajo   različni   vzorci   vedenja   med 

udeleženci, ki so učenci in učitelji. Najpogostejše interakcije potekajo na relacijah: 

učitelj–posamezni   učenec,  učitelj–učenci/razred,  posamezni  učenec–razred/sošolci 

in   učenec/učenec.   Starejši   ko   postanejo   otroci   in  mladostniki,   pomembnejše 

postanejo zanje interakcije z vrstniki (Pečjak, Košir, 2002). 

 

Učenci  so  v nenehnem stiku z učiteljem in ostalimi sošolci in med njimi potekajo 

različne interakcije (Pečjak, Košir, 2002). Medosebni stiki pa so še kako pomembni, 

saj ustvarjajo razredno klimo, ki je lahko vzpodbudna ali pa ne. Številne interakcije 

med  učenci  se  razvijejo  brez  posredovanja  in  vplivanja  učitelja  in  to  so  t.  i. 

neformalne  interakcije  (Pečjak,  Košir,  2002).  Te  interakcije  so  posledica  potreb 

učencev po sprejetju, prijateljstvu, pripadnosti in izmenjavi interesov (Pečjak, Košir, 

2002). V razredu pa poleg neformalnih potekajo tudi formalne interakcije. Cilj te vrste 

interakcij je doseči nekaj, kar je uradno in javno izraženo (Pečjak, Košir, 2002). Tu 

gre za posredovanje učne vsebine po učnem načrtu, ki je vnaprej določen. Učitelj pa 

je avtonomen v izbiri metod in oblik dela z učenci, tj. na kakšen način jim snov 

predstavi. 

 

Že pri komunitarizmu smo ugotovili, da je v skupnosti pomemben skupni cilj, ki ga 
 

mora posameznik sprejeti za svojega in ga postaviti pred svoje lastne potrebe. Ker 
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smo ugotovili, da razred lahko pojmujemo kot skupnost, veljajo tudi za razred enaka 

dejstva, skupni cilji so torej pomembni. 

 

»Če  v razredu ni  skupinskega  cilja, tudi  ni  potrebe po sodelovanju. Skupinski cilj 

mora biti za večino učencev dovolj privlačen, da so se zaradi njega pripravljeni 

odpovedati nekaterim svojim individualnim ciljem.« (Pečjak, Košir, 2002: 8). 

 

Ponovno  se  pokaže  vloga  učitelja,  ki  mora  učencem  zastaviti  dovolj  visoke  in 

zanimive cilje. Pomembno je, da učitelj sodeluje z učenci in jim daje možnost 

sodelovanja  pri  oblikovanju skupnih ciljev in celo predlaganju svojih ciljev, ki bi jih 

želeli doseči. Tako bi učenci cilj ponotranjili in sprejeli kot nekaj, kar je nujno potrebno 

za  celoten  razred.  Učitelj  že  z  načrtovanjem  pouka  lahko  to  uresniči,  in  sicer  z 

uporabo različnih oblik dela, kot je skupinsko delo. Toda če je več skupin in imajo na 

primer enako  ali  podobno  nalogo, bodo skupine med seboj tekmovale, katera bo 

boljša, hitrejša, v skupini pa bodo sodelovali. Zadrego s tekmovalnostjo lahko rešimo 

s  sodelovalnim  učenjem,  na  primer:  vsaka  skupina  na  koncu  poroča  drugim 

skupinam in jih predstavi svoj del snovi. Tako imajo učenci skupni cilj, ki se ne zdi 

vsiljen in ga učenci lahko sprejmejo za svojega, saj imajo od tega vsi koristi. 

 
 
 

 

3.3    Skupnost in pravila 
 
 
 

 
Pomemben znak »zajednice« je ta, da ni nujno, da ima pravila in točne predpise 

(Gogala,  2005).  To  se  morda  zdi  čudno  za  šolo,  saj  ima  šola  točno  določene 

predpise  in pravila  (hišni  red, pravice in dolžnosti učencev, vzgojni načrt šole …). 

Toda če dobro premislim, se lahko strinjam z Gogalo, ki meni, da »razred, v katerem 

je  učitelj  ustvaril enotnost zajedniškega  duha  in kjer živi  namen in smoter šole  v 

dušah  učencev,  prav  nič  ne  potrebuje  še  posebnih  določil,  ki  bi  urejala  šolsko 

življenje in delo ter odnos učenca do učitelja, ki bi določala učno snov in podrobni 

učni  načrt, ki  bi  določala  kazen za  disciplinske in drugačne pregreške.« (Gogala, 

2005: 163). 
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Res  pa  je, da  dandanes  potrebujemo  predpise in pravila, da se, če ne drugega, 

učitelj lahko zavaruje pred »napadi« staršev, ki so vedno pogostejši. Včasih je učitelj 

predstavljal avtoriteto in takrat, menim, da niso bila potrebna tako točno določena 

pravila, ker so učitelja vsi upoštevali in spoštovali. Ne zagovarjam telesne kazni, ki je 

bila včasih pogosta, vendar menim, da je situacija v šolah ušla izpod nadzora, saj je 

iz ene skrajnosti (telesno kaznovanje, strahospoštovanje), prešlo v drugo skrajnost 

(učenci se dobro zavedajo svojih pravic, na svoje dolžnosti pa velikokrat pozabljajo ). 

 

Učitelj na začetku šolskega leta učencem pove svoja pravila oziroma, po Makarenku, 
 

»zahteve«,  ki  jih  morajo  učenci  upoštevati  in  se  jih držati. Če  ne, sledijo  znane 

sankcije, ki jih učitelj prav tako pove učencem na začetku leta. Vsa pravila in sankcije 

učitelj predstavi tudi staršem na prvem roditeljskem sestanku. S pravili učitelj pripravi 

učence za delo in »nadzoruje« njihovo vedenje. 

 

Pravila se sčasoma lahko spremenijo v norme, ki prav tako »nadzorujejo« vedenje 

učencev, vendar zato, ker ostali učenci spremljajo vedenje drug drugega in ob 

neupoštevanju  norm na to opozorijo (Pečjak, Košir, 2002). 

 

»V razredu so še posebej pomembne norme, ki imajo vpliv na učno področje ter na 

kvaliteto  medosebnih  odnosov  med  člani  skupine.  Za  ugodno  razredno  klimo  je 

zaradi številnih individualnih razlik med učenci v razredu pomembno, da so norme 

fleksibilne in spremenljive.« (Pečjak, Košir, 2002: 10). 

 

Norme  torej  moramo  prilagajati  učencem,  saj  so  namenjene  prav  njim  in  pri 

postavljanju teh je dobro, če jih upoštevamo in prisluhnemo njihovim predlogom ter 

jih tako oblikujemo skupaj. S tem dosežemo, da jih bodo lažje ponotranjili in se bodo 

čutili odgovornejše, saj so sami odločali o tem, kakšne bodo norme, ki si jih bodo 

postavili. 

 

»Eksplicitno izpostavljanje razrednih norm in pogovor o njih lahko pozitivno vpliva na 

skupinsko solidarnost in odgovornost za delo skupine. Mnogi učenci se prilagajajo 

skupinskim normam zaradi strahu, da bi bili zavrnjeni s strani vrstnikov. Z vse večjo 

vpletenostjo v razredno dogajanje in z nagrajevanjem s strani skupine, ko se učenec 

vede v skladu z normami, pride običajno do ponotranjenja norm vrstniške skupine.« 

(Pečjak, Košir, 2002: 10). 



24  

Predvsem  pa  se  moram  strinjati  s  Kennethom  A.  Strikeom  (2005),  ki  pravi , da 

problemi z disciplino v šoli odsevajo probleme, s katerimi se učenci spopadajo doma 

in v skupnosti. Pravi, da je to najprej treba prepoznati, se lotiti discipline pri koreninah 

in posvetiti ideji, da so šole in učilnice skupnosti. Po njegovem mnenju je glavni 

sovražnik discipline odtujenost, pripadnost skupnosti pa zdravilo. 

 

Vseeno ostajam optimistična in verjamem vsem teoretikom, ki zagovarjajo skupnost 

in predvsem se strinjam z Gogalo, da ima razred, kjer ostaja resnična »zajednica«, 

sam največjo možnost vzgajanja. Vzgojna moč pa ne prihaja samo od učitelja, pač 

pa tudi od drugih članov skupnosti (Gogala, 2005). Učitelj v razredni skupnosti vpliva 

na učence, ne samo izobraževalno, ampak tudi vzgojno (Gogala, 2005). 

 
 
 

 

3.4    Za zaključek 
 
 
 

 
Gogala  zaključi   svojo  analizo  razreda  in  skupnosti  takole:  »S  tem  končavam 

primerjavo med zajednico in med šolskih razredom. Pokazala nam je, da ima tudi 

razred zelo mnogo, če že ne vseh znakov prave zajedniške skupnosti, in da je zato 

šolska zajednica vsaj načelno in idejno možna.« (Gogala, 2005: 166). 

 

Tako kot Gogala dvomim v to, da bi razred lahko postal prava »zajednica«, vendar 

dopuščam možnost, da takšna skupnost res obstaja. Možnost obstaja ravno zaradi 

dejstva, da je učitelj tisti, ki lahko omogoči nastanek take skupnosti in tudi tisti, ki tako 

skupnost ohranja. »Zato zavisi notranja oblika razreda vedno od osebne oblike in 

strukture svojega učitelja.« (Gogala, 2005: 166). 

 

Za primerjavo nam Makarenko pove, da je njegov oddelek »skupnost, ki ima svoja 

izročila, zgodovino, zasluge, slavo« (Makarenko, 1959: 516). Makarenko s tem ne 

daje  vzgojitelju  prevelike  vloge,  saj  je  po  njegovem mnenju vzgojitelj samo  toliko 

časa potreben, dokler se kolektiv ne izoblikuje popolnoma. Razred pa je vseeno 

skupnost učencev in učitelja, zato ga popolnoma izključiti ne moremo. 
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4  KONFLIKTI 
 
 
 

 
Konflikti so tema, o kateri se neradi pogovarjamo in ima nekakšen negativen prizvok. 

Kroflič in sod. (2011) celo trdijo, da so konflikti neizbežna sestavina vsakega 

družbenega prostora, tudi razreda oziroma šole, da so nujen pogoj razvoja tako 

posameznika  kot  skupnosti,  s  tem  pa  »idealna  učna  situacija«,  če  smo  seveda 

zmožni razviti ustrezna komunikacijska orodja za njihovo reševanje. Ker imamo že 

vnaprej  negativen  odnos  do  konfliktov,  imamo  nemalokrat  težavo  pri   njihovem 

reševanju.  Vsekakor  pa  moramo  vzgajani  osebi  pokazati,  da  dejanje  obsoja mo 

oziroma da njenega dejanja ne odobravamo (Kroflič in sod., 2011). Vseeno pa se 

velikokrat zatečemo k izogibanju reševanja konfliktov. »Rekli smo že, da so naša 

prepričanja o konfliktih negativna. Disharmoničnost, boj, razhajanje, nekompatibilnost 

in nestrinjanje so besede, ki večino ljudi navdajajo z neugodjem. Konfliktom se 

izogibamo ali jih ignoriramo, ker so povezani s čustvi, ki jih družba definira kot 

negativna.« (Aničić in sod., 2002: 18).  Konflikti nas spremljajo na vsakem koraku in 

so del našega življenja. Odrasli moramo mlade še naučiti uspešnega reševanja 

konfliktov (Aničić in sod., 2002). Kroflič in sod. (2011) celo navajajo, da reagiranje v 

konfliktnih  situacijah  tvori  jedro  vzgoje  in discipliniranja  v javni  šoli. S  konflikti  se 

moramo znati spopasti na primeren način, ki ne škoduje niti nam niti drugim. V šolah 

so konflikti še vedno del skritega kurikuluma, ker je lažje probleme potlačiti in jih 

zanemariti, češ da se ne da nič storiti v zvezi s tem, kot pa se odkrito in odprto 

pogovoriti (Aničić in sod., 2002). Učence največkrat učimo reševanja konfliktov, ko 

pride do njih. Nekateri učitelji pa se za to zavzemajo že prej, tako da ustvarijo varno 

okolje  za  otroke,  kjer  se  veliko  pogovarjajo  o  različnih  stvareh  ter  problemih  in 

težavah ter o  primernih načinih reševanja  problemov. Učitelji že s svojim zgledom 

lahko  otroke  veliko  naučimo.  Toda  pogoj  za  to,  da  učitelj  lahko  učence  uči  o 

reševanju konfliktov je, da je sam vešč tega. Dobro je, da se učitelj sam izobražuje 

na tem področju in nato svoje znanje prenese na učence. »Reševanja konfliktov se je 

treba učiti, ter vaditi in reflektirati dobljene izkušnje. Tako bodo lahko tudi mladi z več 

zaupanja  stopili  na  pot učenja  in vodenja medvrstniškega posredovanja, dialoga v 
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skupnosti in drugih načinov, ki ustvarjajo pogoje boljšega sobivanja.« (Aničić in sod., 
 

2002: 21). 
 
 
 
 
 

4.1    Izvor konflikta 
 
 
 

 
Vsak konflikt ima nek izvor, ne pojavi se brez razloga. Izvor pa je lahko pri različnih 

konfliktih različen. »Skoraj vsak konflikt med osebami vključuje poskus zadovoljitve 

določenih osnovnih potreb po pripadnosti, moči, svobodi ali zabavi.« (Schrumpf, 

Crawford,  Bodine,  2010:  19).  Do  konflikta  torej  največkrat  pride,  ko  nekdo  želi 

zadovoljiti neko svojo potrebo in se znajde v sporu z neko drugo osebo. Do tega v 

razredu med sošolci pride velikokrat, že zaradi čisto nepomembnih stvari (posojanje 

potrebščin drugim učencem). 

 

Vzrok za konflikte so nemalokrat tudi sredstva, ki so omejena, in sicer čas, denar, 

lastnina  ali  kombinacija  teh  (Schrumpf,  Crawford,  Bodine,  2010).  Vsa  ome njena 

sredstva  potrebujemo  za  zadovoljevanje  svojih  štirih osnovnih potreb  (pripadnosti, 

moči,  zabave,  svobode),  zato  se  nam  zdijo  tako  zelo  pomembne  in  smo  se 

pripravljeni zaradi njih tudi spreti. 

 

Poleg  zadovoljevanja  osnovnih  potreb  in  sredstev,  ki  so  omejena, so  tretji  vzrok 

oziroma izvor konfliktov tudi naše vrednote. Vsak ima svoje vrednote, ki so zanj zelo 

pomembne.  Vrednote  so  naša  prepričanja  o  življenju in delovanju. Ker ima  vsak 

svoje vrednote, ki se pri posameznikih razlikujejo, pride do konfliktov. »Konflikti, ki 

vključujejo  vrednote, so  težje  rešljivi, ker ljudje  pogosto zaznavajo spor kot osebni 

napad, ko se njihove vrednote razlikujejo. Ko se oseba počuti napadeno, se pogosto 

umakne ali napade – in noben od teh odzivov verjetno ne bo zmanjšal konflikta.« 

(Schrumpf, Crawford, Bodine, 2010: 23). 

 

Učenci   prihajajo   iz  različnih  družbenih  okolij,   različnih  kultura   in  z  različnimi 

vrednotami. Pestrost lahko spremenimo v pozitivno lastnost, če jo znamo kot učitelji 

dovolj dobro izkoristiti. Na razrednih urah lahko posvetimo čas različnosti in pestrosti, 

ki  nas  dela  edinstvene. S  tako  zavestjo  in vzorom  učence  vzgojimo  v neodvisne 
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mlade osebnosti, ki spoštujejo sebe in druge. »Izboljšanje šolske klime je povezano s 

sprejemanjem  in  proslavljanjem  različnosti  članov  šolske  skupnosti  ter  z  uporabo 

veščin reševanja konfliktov.« (Aničić in sod., 2002: 21). 

 
 
 

 

4.2    Človekovo soočanje s konflikti – kombinacija štirih vlog 
 

komunikacije 
 
 
 

 
Vsak človek ima svojo osebnost in lastne vrednote, prepričanja, strahove in 

temperament. M. J. Chalvin (2004) prepoznava štiri vloge komuniciranja in odzivanja 

na  določeno  stvar. Te  štiri vloge se med seboj prepletajo in glede na situacijo, v 

kateri   se   znajdemo,   odreagiramo   različno.   Vendar  pa  imamo  eno  vlogo,  ki 

prevladuje. M. J. Chalvin (2004) navaja štiri vloge, ki so: asertivnost, pasivnost, 

agresivnost in manipulacija. Naši odzivi na situacije so pomembni pri reševanju 

konfliktov, zato namenjam podpoglavje razlagi teh štirih vlog. Pomembno je namreč, 

kako bomo odreagirali in kako bo odreagirala druga oseba, s katero smo v konfliktu. 

Od tega je odvisno, kako bomo konflikt rešili, če ga sploh bomo. Najbolj zaželeno bi 

bilo, da bi bili vsi ljudje asertivni, vendar to ni možno. Ravno te razlike nas delajo 

zanimive in dajejo pestrost življenju. 

 
 
 
 
4.2.1 Pasivnost 

 
 
 

 
V razredu si učitelj ne želi pasivnih učencev, ki ne sodelujejo pri uri. Pasivni ljudje so 

zadržani  in  celo  plašni  ter  občutljivi  in  čustveni  (Chalvin,  2004).  Pogosto  težko 

navezujejo stike, ker nimajo zaupanja vase in se bojijo zavrnitve. Pasivna oseba ne 

želi zbujati prevelike pozornosti. Sovraži napadalne in agresivne osebe. Izogiba se 

izpostavljenosti  pred  drugimi  in  se  skriva  za  množico,  zato  je  tudi  njegov govor 

pogosto tih in negotov. Pasiven človek se izogiba odgovornosti in se zato podredi 

volji drugih ter sprejema odločitve svoje okolice. Ostali ljudje pozabljajo na nje in jih 

izkoriščajo. Pasivna oseba je velikokrat neodločna (Chalvin, 2004). Boji se konfliktov, 
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zato z njimi odlaša v upanju, da se jim bo izognil. S takšnim vedenjem pa vse le še 

poslabša, saj se konflikt ne reši, ampak ostane nerazrešen. Ker se pasivna oseba ne 

zna postaviti zase, se pojavi občutek manjvrednosti, ki pa doživljanje osebe le še 

poslabša. 

 

»Pasiven učenec je medel, manjka mu kritičnega mišljenja, ves čas ga je treba 

spodbujati in priganjati. Ker je pogosto anksiozen, mu je treba nuditi zaščito in ga 

pomiriti. Ker ni motiviran, težko doseže zastavljene cilje. Te cilje mu določi učitelj, saj 

si  jih  sam  ne  zna.«  (Chalvin,  2004:  35).  Učitelj  ima  ogromno  dela  s  pasivnim 

učencem, saj ga mora veliko spodbujati in dodatno motivirati za delo. Učitelj se lahko 

odloči pomagati takšnemu učencu, vendar to zahteva ogromno energije in naporov. 

Toda če želimo doseči pozitivno klimo in prijateljske odnose v razredu, je pametno, 

da pomagamo vsem učencem spremeniti svoj način vedenja v sprejemljive jše. Toda 

če se učenec ne želi spremeniti, mu še tak trud in pomoč učitelja ne bosta pomagala. 

Zato je včasih bolje pustiti stvari take, kot so. 

 

Niso pa pasivni samo učenci, lahko je pasivna osebnost tudi učitelj. Tak učitelj je 

pretirano popustljiv, prijazen in permisiven, popušča pri postavljanju meja, ne kaznuje 

v  pravem trenutku, ne  zna  reči  ne  in ne  zna  doseči,  da  bi  ga  učenci  spoštovali 

(Chalvin, 2004). Tak učitelj ugotovi, da so mu stvari v razredu ušle izpod nadzora, saj 

razred  postane  hrupen in neubogljiv. Zato kot obrambni mehanizem uporabi vpitje. 

Na praksah sem opazila pasivne učitelje, ki so menili, da je razred tako nevzgojen, 

da  jih  umiri  le  kričanje  in  še  to  le  za  nekaj minut. To  je  bila  posledica  njihove 

pasivnosti, zato jih učenci niso spoštovali in upoštevali. V takem razredu je zelo težko 

poučevati, zato bi moral pasivni učitelj spremeniti svoj nači n delovanja in obnašanja, 

s tem bi vplival tudi na učence, ki bi se začeli obnašati drugače. 
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4.2.2  Agresivnost 
 
 
 
 

Agresivna oseba je pravo nasprotje pasivni. Agresivna oseba je tista, ki bo vedno 

prva  napadla  drugo  osebo,  če  se  v čem ne  bosta  strinjali. Agresivne  osebe  so 

pogosto nevljudne, predrzne in nesramne. Že če gremo v mesto na sprehod, lahko 

takoj opazimo agresivno osebo. To je tista oseba, ki se zaletava v mimoidoče in ne 

pomisli, da bi se opravičila, ker meni, da bi se morali drugi umikati. Agresivna oseba 

se boji izgube moči, zato že vnaprej napada in ker se boji, da bi postala plen, se 

odloči postati krotilec (Chalvin, 2004). Agresivni osebi se zdi življenje kot bojišče, kjer 

se osredotoči samo nase in ne upošteva potreb drugih, svoje potrebe pa uveljavlja s 

silo (Chalvin, 2004). Agresivnih oseb se večina ljudi izogiba, se jih boji in si ne želi 

stikov  z  njimi,  saj  ve,  da  bi  v  sporih  izgubili.  Agresivna  oseba  pri  ljudeh  zna 

prepoznati strah in napade ravno najšibkejšo točko pri človeku (Chalvin, 2004). 

Chalvinova  (2004) navaja  dve  vrsti  agresivnosti, in sicer pri  tistih osebah, k jer je 

reakcija takojšnja in spontana, in pri tistih, ki agresivne občutke kopičijo počasi v sebi 

in   nato   eksplodirajo   z   zamikom.   Pomembno   je,   da   opazujemo   neverbalno 

komunikacijo agresivnih ljudi in se tako pripravimo na agresivno vedenje, da nas ne 

preseneti in vrže s tira. Agresivne osebe so svojeglave, impulzivne, trmaste, odločne 

in pogosto hiperaktivne (Chalvin, 2004). 

 

»Agresivni učenec je krhek in nervozen, hitro se utrudi in se pri pouku, ki ne vključuje 

raznolikih aktivnosti, dolgočasi. Je zahteven, nikoli ni zadovoljen, vedno je na preži. V 

vsakem dejanju vidi krivice. Velikokrat se grdo izraža in v stvareh pretirava. S svojim 

obnašanjem   izziva.   Uporablja   stare   dobre   zvijače,   ki   so   že   dokazale   svojo 

učinkovitost in ob katerih učiteljem zavre.« (Chalvin, 2004: 53). V razredu imeti 

agresivnega  učenca  pomeni  velik  napor  za  učitelja,  saj  vseskozi  nasprotuje,  ne 

upošteva pravil, se znaša nad drugimi učenci i n učiteljem. Vseeno pa lahko marsikaj 

naredimo,  da  agresivno  vedenje  omilimo.  Ko  učenec  začne  izzivati,  lahko  to 

ignoriramo in tako preizkusimo, če bo nehal, ker zanj ne bo več zanimivo. Če to ne 

pomaga, ga lahko opozorimo in nato nadaljujemo s poukom. Tako mu damo vedeti, 

da situacijo nadziramo mi in ne on ter da nas njegovo zbadanje ne prizadene, tako 

kot bi si želel. 
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Zaradi agresije učencev, ki se ponavlja iz dneva v dan, lahko tudi učitelj postane 

agresiven do učencev. Če ga nek učenec spravi iz tira, se zato še ne sme znesti nad 

celotnim razredom. Pomanjkanje samoobvladovanja se lahko stopnjuje in kasneje je 

odnos z učenci težko popraviti (Chalvin, 2004). Učitelj ima že zaradi narave dela moč 

nad učenci in če se ne zna obvladati, kaj hitro postane ukazovalen, ni toleranten, ne 

dovoli ugovarjanja in tako postaja vedno agresivnejši (Chalvin, 2004). Tako kot 

agresiven učenec se mora tudi agresiven učitelj naučiti samoobvladovanja, ker sicer 

ne more delovati v razredu in voditi vzgojno-izobraževalnega  procesa. 

 
 
 

 
4.2.3 Manipulacija 

 
 
 
 

Vsak se je že kdaj znašel v situaciji, kjer je manipuliral z drugimi ljudmi v svojo korist. 

To so včasih takšne manipulacije, ki drugim ne škodijo, ali pa takšne, ki so drugim v 

škodo za ceno naše koristi. Če na nekoga vplivamo tako, da dela in misli tisto, česar 

si ne želi, potem je to negativna manipulacija in je tudi nemoralna (Chalvin, 2004). 

Učitelj tudi manipulira z učenci, ko jih motivira in spodbuja za delo v razredu, vendar 

je to neškodljivo manipuliranje, saj učencem koristi, ker so potem uspešni pri svojem 

delu  v  šoli.  Takšna  manipulacija  se  tudi  ne  pojmuje  kot negativna. Manipulativna 

oseba pa se počuti večvredno in zato zadovoljno, ker drži vse niti v svojih rokah 

(Chalvin,   2004).   Manipulativna   osebnost   prilagodi   svoj   značaj   osebam,  ki   jo 

obkrožajo, tako  da  prilagaja  svoje  vedenje  in nadzoruje  vsako  situacijo. Lahko bi 

rekli,  da  je  igralec  (Chalvin,  2004).  Po  eni  strani  je  lahko  manipulativna  oseba 

podobna  agresivni, saj za  dosego svojega cilja ljudi ustrahuje in pretirava s svojo 

jezo, po drugi strani pa je lahko podobna pasivni in deluje iz ozadja, tako da drugi 

povedo svoje mnenje in mu zaupajo pomembne informacije, ki jih nato uporabi sebi v 

korist (Chalvin, 2004). Manipulativna oseba izkorišča druge ljudi v svojo korist, zna 

zaigrati na čustva drugih in lahko ljudi vrže iz tira z zajedljivim humorjem ali jim vcepi 

občutek krivde (Chalvin, 2004). Takšna oseba je zaradi svojega izmikanja, izogibanja 

in ovinkarjenja večkrat začetnik konflikta (Chalvin, 2004). 
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Manipulativen učenec je tisti, ki naplahta učitelja že z malenkostjo. Lahko si izmisli, 

da na primer ni mogel napisati domače naloge, ker ga boli roka, a že med odmorom 

vidimo, da se z »bolečo« roko preriva z drugimi sošolci. Manipulati ven učenec se 

lahko izgovarja tudi na druge sošolce, ko na primer želi prestaviti kontrolno nalogo 

(Chalvin,  2004).  Če  imamo  v  razredu  manipulativnega  učenca,  je  najbolje,  da 

ostanemo mirni in morda s humorjem razrešimo trenutno zadrego (Chalvin, 2004). 

Seveda pa postanemo bolj pozorni na takšnega učenca in mu ne nasedamo, ker se 

bo tako naveličal manipulirati z nami. 

 

Vsak učitelj je do neke mere manipulativen, ker učence želi motivirati za delo. Toda 

manipulacija ni vedno dobronamerna. Včasih je učitelj tako obkrožen z manipulacijo, 

da se je sploh ne zaveda več in nenamerno negativno manipulira z učenci. Vsak je 

že imel učiteljico ali učitelja, ki je kdaj želel vzbuditi krivdo pri učencih in na tak način 

manipulirati. Učitelji med seboj pa prav tako manipulirajo, recimo ko se želijo izogniti 

kakšni dodatni zadolžitvi in to preložijo na drugega z izgovorom, da on/-a to naredi 

bolje. Manipulacija je vsepovsod okoli nas in vsak jo kdaj uporabi za dosego svojih 

ciljev,  vendar  moramo  vedeti,  kdaj  s  tem  drugim  ne  škodujemo  in  kdaj  gre  za 

negativno manipulacijo, ki je nemoralna. 

 
 
 

 
4.2.4  Asertivnost 

 
 
 

 
Asertivnost je med vsemi štirimi najbolj zaželena lastnost, ker pomeni, da znamo 

upoštevati  svoje želje in jih uveljaviti na tak način, da ne oviramo ali prizadenemo 

drugih. Če  smo  asertivni, pomeni, da se upamo uveljaviti, da spoštujemo sebe in 

druge, da branimo svoje pravice in pravice drugih, da sami postavimo meje (Chalvin, 

2004). Asertivni smo, kadar smo v družbi sprejeti, se ne vedemo sovražno, znamo 
 

jasno  izražati  svoje  želje,  potrebe  in  pri  tem  upoštevamo  druge  ljudi  ter  smo 

pripravljeni na kompromise (Chalvin, 2004).   Asertivno vedenje je zelo kompleksno, 

saj  moramo  zelo  dobro  poznati  sebe,  svoja  čustva,  vrednote  in  prepričanja  ter 

upoštevati tudi čustva, želje, vrednote drugih. »Asertivna oseba se uveljavi, ne da bi 

napadala  ali  vzbujala  vtis,  da  je  nasilna, pri  čemer spoštuje  meje  ljudi, se  pravi 
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njihova mnenja in vrednote, in tako vzbudi njihovo zanimanje in odobravanje pri 

prizadevanju za skupni cilj.« (Chalvin, 2004: 84). Če smo bolj temperamentni, je 

asertivno vedenje za nas lahko težava in velik izziv. Toda s trudom in »vajo« se tega 

lahko naučimo. Pogoji za asertivnost so: poznavanje in sprejemanje samega sebe, 

sprejemanje  drugega, sprejemanje  mnenja  drugih ljudi, pristen odnos in zavedanje 

težav in tveganja (Chalvin, 2004). Asertivno vedenje pa ni naravno in enostavno, saj 

se moramo na to pripraviti, premisliti o svoji reakciji, si morda zapisati ključne točke 

pogovora,   da   se   lahko   temeljito   pripravimo  na  možne  odgovore  in  reakcije 

sogovornika (Chalvin, 2004).   Kadar imamo težave z drugimi ali moramo povedati 

kaj, kar bi drugi težko sprejeli, lahko uporabimo tehniko DESC (Chalvin, 2004). »D 

(describe)  –  opisati:  kot  je  le  možno  natančno  in objektivno  opišemo  dejstva  in 

vedenje,  ki  so  vzrok  za  težavo.  Gre  za  kratek,  a  natančen  opis,  ki  predstavlja 

izhodiščno točko na poti k rešitvi. Podrobnosti izpustimo, saj je pomembno, da smo 

kratki. E (express) – izraziti: spregovorimo o nevšečnostih, neprijetnih občutkih, ki jih 

doživljamo,  izrazimo  svoje  nestrinjanje  ali  kritiko  takega  ravnanja.  S  (specify)  – 

podrobno razložiti: jasno, natančno in brez dvoumnosti pojasnimo, kako naj bi 

sogovornik  spremenil  svoje  ravnanje,  da  bi  se  neprijetnosti  za  nas  končale.  Ne 

smemo se bati predlagati več različnih rešitev, da bo lahko sogovornik izbral tisto, ki 

se mu zdi najbolj primerna. C (consequences) – posledice: opišemo pozitivne 

posledice, ki jih bo prinesla sprememba ravnanja. Poudarimo pričakovane ugodnosti. 

Predstavimo  še  nevšečnosti,  do  katerih  bo  prišlo,  če  ne  bomo  našli  rešitve.« 

(Chalvin,  2004:  90).  Tehnika  je  dokaj  enostavna, vendar se  je  moramo  dodobra 

naučiti in jo znati uporabljati, ker je le v tem primeru lahko učinkovita in uporabna. 

Zato pa je primerna predpriprava. To učiteljem koristi tako pri sporih z učenci kot pri 

nestrinjanjih z drugimi učitelji. Namesto da spontano in agresivno napademo 

sogovornika, se  pripravimo  po  korakih tehnike  DESC  in tako  elegantneje  rešimo 

spor,  brez  zamer  in  nepotrebne  jeze. Vseeno  pa  ni  vedno  primerno  uporabiti  te 

tehnike, saj ni nobene garancije, da bo uspešna v vsakem primeru. Če nam ne uspe 

s to tehniko, lahko analiziramo problem in ga skušamo rešiti kako drugače. 

 

Asertivnega vedenja lahko učitelji naučimo svoje učence z vajami pri razrednih urah, 

s pogovori o reševanju nastalih problemov in podobno. Tudi učitelj se asertivnega 

vedenja  nauči,  zato  je  izobraževanje  na  tem  področju  odločitev  posameznika. 



33  

»Asertivni učitelj je tisti, ki ne daje vtisa, da »si je nadel masko«, ki iz razreda ne 

prihaja izčrpan, ampak je zadovoljen s sabo, saj ima občutek, da je nekaj dosegel, da 

je  izpolnil  zadani   cilj.«  (Chalvin,  2004:  84).  Tak  učitelj  nima  veliko  težav  pri 

navezovanju  stika  z  učenci;  ti   mu  običajno  zaupajo.  Z  učiteljem  delijo  svoje 

razmišljanje in mu zaupajo težave, povezane s šolo, prijatelji in domačim okoljem. 

Asertiven učitelj zaupa  vase  in v svoje  sposobnosti in zato lažje opravlja vzgojno - 

izobraževalno delo v razredu. Učenci ga spoštujejo in cenijo. Menim, da bi se morali 

vsi  učitelji  izobraževati  na  tem področju, ker je  to  odločilnega  pomena za pristen 

odnos z učenci, brez groženj, napadanja in agresivnosti. 

 

 
 
 
 

4.3    Odzivi na konflikt 
 
 
 
 
Schrumpf,  Crawford  in  Bodine  (2010)  v  svojem  priročniku  navajajo  tri  kategorije 

 

odzivov na konflikt. Vsi odzivi na konflikte naj bi spadali v eno od teh treh skupin. 
 

 

Prvi odziv so poimenovali mehki odziv, ki vključuje izogibanje. »Osebe se izogibajo 

konfliktu z umikanjem iz situacije, z ignoriranjem problema ali zanikanjem čustev.« 

(Schrumpf, Crawford, Bodine, 2010: 17). Tak odziv lahko reši konflikt le začasno, saj 

z izogibanjem ničesar ne rešimo in s konfliktom le odlašamo. 

 

Drugi odziv so poimenovali trdi odziv, ki je popolno nasprotje mehkemu in vključuje 

soočenje. »Soočenje kot odziv na konflikt pomeni, da oseba izraža jezo, verbalno ali 

fizično grožnjo ali agresijo. Lahko tudi pomeni, da se oseba zateče k podkupovanju 

ali h kaznovanju.« (Schrumpf, Crawford, Bodine, 2010: 17). Takšen odziv je slab, saj 

vedno nekdo zgubi in nekdo zmaga v konfliktu. Zmaga torej močnejši ali iznajdljivejši. 

 

Tretji    odziv   pa    so    poimenovali    načelni    odziv,   ki    vključuje    komunikacijo. 
 

»Komuniciranje  pomeni  sodelovanje  pri  skupnem  razumevanju  in  ne  nujno  tudi 

strinjanje.  Da  do  sodelovanja  sploh lahko  pride, je  potrebna  najprej komunikacija 

med  ljudmi.«  (Schrumpf,  Crawford,  Bodine,  2010:  18).  Takšen  odziv  je 

najprimernejši, saj teži k temu, da najprej skušamo razumeti drugo osebo in njeno 

razmišljanje in šele nato k temu, da bi nas drugi razumeli. 
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4.4    Mediacija 
 
 
 

 
Kroflič in sod. (2011) ugotavljajo, da je mediacija del številnih kultur v Aziji in Afriki, 

kjer predstavlja tradicionalno, miroljubno obliko reševanja konfliktov. Ta oblika se je 

iz ZDA razširila tudi v Evropo. »Mediacija je komunikacijski proces, v katerem o sebe 

s problemom, ob navzočnosti nevtralne, tretje osebe, sodelujejo z namenom mirne 

rešitve njihovega konflikta.« (Schrumpf, Crawford, Bodine, 2010: 12). Mediacija se v 

zadnjem času vse več uporablja tudi v šolstvu, saj je ob pravilni uporabi te metode 

učinek zelo pozitiven pri reševanju konfliktov. »Mediacija je najuspešnejša, če je del 

celovitega vzgojnega koncepta in jo podpirajo vsi učitelji in vodstvo šole.« (Cremin v 

Kroflič in sod., 2011). Ker se v konflikt vmeša še tretja oseba, ki je objektivna in se ne 

zavzema niti za eno niti za drugo stran, je reševanje konflikta uspešnejše. Tisti, ki 

izvaja mediacijo, je mediator (Schrumpf, Crawford, Bodine, 2010). Glavna prednost 

mediacije  je  torej tretja, nevtralna oseba, ki omogoči, da steče komunikacija med 

dvema osebama v konfliktu. Mediator vodi pogovor in omogoči obema osebama, d a 

predstavita  svojo  plat  zgodbe  oziroma  svoj  pogled  na  konflikt.  Mediator  mora 

zagotoviti, da pogovor poteka brez skakanja v besedo, brez žaljenja, brez napadanja 

osebnosti. Ko obe strani predstavita svoje plati, se začne težji del, in sicer določanje 

kompromisa in iskanje rešitve, ki bi bila primerna za vse vključene. Vsaka stran 

predlaga svoje predloge in nato skupaj z mediatorjem najdejo rešitev, ki bo primerna 

za obe strani in bosta obe zadovoljni. Po doseženem kompromisu morajo oblikovati 

sporazum, ki se ga bosta obe strani držali (Schrumpf, Crawford, Bodine, 2010). 

 
 
 
 
4.4.1 Vrstniška  mediacija 

 
 
 

 
Vrstniška mediacija   se je v zadnjih desetletjih močno uveljavila v zahodnem svetu in 

se je v naših pravilnikih in priporočilih za oblikovanje vzgojnega načrta osnovne šole 

pojavila  šele pred kratkim, in sicer kot možna oblika alternativnih vzgojnih ukrepov 
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(Kroflič  in  sod.,  2011).  Vrstniška  mediacija  pomeni,  da  ima  tisti,  ki  je  v  vlogi 

mediatorja, enak statusni položaj kot osebi v konfliktu. Vrstniški mediator zagotavlja, 

da obe strani, vpleteni v konflikt, lahko neovirano povesta svojo zgodbo. Mediator 

posluša zgodbo, spodbudi vpletene, da predlagajo razrešitev konflikta in ko dosežejo 

sporazum, sprejemljiv za vse, določi rok za njegovo razrešitev, po določenem času 

pa preveri, če so se vsi držali sporazuma (Kroflič in sod., 2011). Od vrstniškega 

mediatorja se poleg tehnike posredovanja pričakuje, da skrbi za druge, pomaga 

vrstnikom rešiti probleme, pazljivo in spoštljivo posluša, je občutljiv in dojemljiv za 

čustva, potrpežljiv in prijazen (Davies v Kroflič in sod., 2011). Šolska mediacija nudi 

mladim priložnost za sodelovanje v praksi učinkovitega reševanja sporov, s čimer se 

doseže boljša kakovost življenja na šoli in učence pripravi na življenje izven šolskih 

klopi (Kroflič in sod., 2011). 

 

V  kvalitativni  raziskavi,  ki  sta  jo  opravili  Lesar  in  Rugelj  (2012)  na  ljubljanskih 

osnovnih  šolah,  je  bilo  ugotovljeno,  da  je  v  skoraj  treh  petinah  izmed  vseh 

proučevanih vzgojnih načrtov mogoče zaslediti mediacijo, vendar je v dobri petini 

tehnika zapisana le na papirju in na šoli mediacije ne poznajo. Vzgojne načrte sta 

razdelili v štiri kategorije, in sicer na tiste, ki mediacijo omenjajo le na splošno, ki 

konkretneje  omenjajo  le  vrstniško  mediacijo,  ki  konkretneje  omenjajo  le  šolsko 

mediacijo in v zadnjo kategorijo tiste, ki podrobno opišejo uporabo šolske in vrstniške 

mediacije  (Lesar,  Rugelj,  2012).  Podatke  sta  nato  preverjali  še  s  telefonskimi 

pogovori s šolami in dobili zanimive rezultate, saj se je v zadnji kategoriji, kjer imajo v 

vzgojnem načrtu podrobno opisano uporabo šolske mediacije in vrstniške mediacije, 

znašlo  kar 10  osnovnih šol (Lesar, Rugelj, 2012). Kljub  temu pa  ostaja  tista ena 

petina šol, kjer imajo mediacijo omenjeno le v vzgojnem načrtu in je na šoli sploh ne 

poznajo. Uporabo šolske in vrstniške mediacije bom raziskovala v empiričnem delu, 

tako da bom lahko primerjala ugotovitve svoje raziskave z raziskavo Lesar, Rugelj 

(2012). 
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5  VZGOJITELJ  OZIROMA UČITELJ 
 
 
 

 
5.1 Vzgojiteljeva osebnost po Makarenku in njegova izobrazba 

 
 
 

 
Pomembna je osebnost učitelja samega in njegove lastnosti. Makarenko je opredelil, 

kakšen je »primeren« vzgojitelj. 

 

»Ko govori Makarenko o kriterijih za izbiro vzgojiteljev, nasprotuje tezi, da je vsakdo 

lahko vzgojitelj, če ga le postavimo na mesto vzgojitelja, in navaja vrsto zahtev, ki jih 

mora zadovoljiti tisti, ki hoče biti dober vzgojitelj. Biti mora izkušen, vešč v vodenju 

kolektiva, imeti mora določene telesne in značajske lastnosti, znati mora izraziti svoje 

hotenje z držo telesa, modulacijo glasu, načinom pogleda ipd., poleg tega je njegov 

uspeh odvisen od tega, koliko časa je član kolektiva. Vendar posamezni vzgojitelj še 

ne zadošča za uspešno vzgojno delo; za to je potreben pedagoški kolektiv, kolektiv 

vzgojiteljev,  ki  mora  biti  razumno  sestavljen  glede  na  starost in izkušenost, spol, 

zunanji videz itd. vzgojiteljev.«  (Kodelja, 1995: 134). 

 

S tem, da mora biti učitelj izkušen, se ne strinjam popolnoma, ker menim, da tudi 

učitelj začetnik lahko veliko doprinese k delu v razredu in je sposoben dobro in 

kakovostno voditi, usmerjati ter oblikovati učence. Seveda moram upoštevati tudi, da 

se učenci v razredu nikakor ne morejo primerjati z mladoletnimi prestopniki, ki jih je 

imel v svojem kolektivu Makarenko. Zato so bile pri njem morda res najpomembnejše 

različne izkušnje. O značajskih lastnostih bi se strinjala, ker tisti, ki ne mara otrok, ne 

more biti dober učitelj. Telesne lastnosti pa resnično ne bi smele biti pogoj za to, ali je 

nekdo dober vzgojitelj oziroma učitelj. Tudi s tem se ne strinjam, da mora biti kolektiv 

vzgojiteljev sestavljen glede na starost, izkušenost, spol ter zunanji videz. To nikakor 

ne  more  biti  merilo  za  kakovostno  delo.  Kljub  temu  pa  vem,  da  se  še  danes 

nemalokrat izbira kandidate za delo po simpatičnosti. Menim, da bi bilo pametno pri 

poklicih, ki vključujejo delo z ljudmi, uvesti psihološke teste, ki bi merili zaželene 

lastnosti. Trenutno je na takih delovnih mestih veliko ljudi, ki jim to delo sploh ni všeč 

in so do njega prišli po spletu okoliščin. Zato pa tisti, ki bi delo opravljali z dušo in 

srcem, dela ne dobijo. Velika razlika je med tistimi učitelji, ki obožujejo delo z učenci 
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in z veseljem pripravljajo zanimive ter pestre učne ure, in tistimi, ki svojega dela ne 

marajo. 

 

Makarenko (1959) je v svojem kolektivu ugotovil, da so gojenci cenili, če se je z njimi 

kdaj pozabaval, se poigral, uganjal norčije ali se samo sprehodil in pogovoril z njimi. 

In ravno tak spoštljiv in pristen odnos do učencev je tisti, ki je po mojem mnenju še 

kako pomemben pri ustvarjanju razredne skupnosti. Učenci nam bodo bolj zaupali in 

če imamo dobre medosebne odnose, tudi lažje rešimo konflikte, o katerih bom več 

napisala v nadaljevanju. 

 

Makarenko pa je pri vzgojiteljih prišel še do nekega pomembnega spoznanja. 
 

 

»Spoznanje,  da  je  vzgoja  mogoča  brez  poklicnega  vzgojitelja,  ne  velja  samo  za 
 

Makarenkov kolektiv, ampak tudi za vzgojo v družini.« (Kodelja, 1995: 137). 
 

 

5. člen Pravilnika  o  smeri  izobrazbe  strokovnih delavcev v devetletni  osnovni  šoli 
 

pravi takole: 
 

 

»Učitelj slovenščine, likovne vzgoje, glasbene vzgoje, matematike, naravoslovja in 

tehnike, spoznavanja okolja, družbe in športne vzgoje od prvega do petega razreda 

je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.« (Ur. l. RS, 

št. 90/2008). 

 

Vzgoja je seveda mogoča brez poklicnega vzgojitelja, drugače bi morali biti vsi starši 

poklicni  vzgojitelji,  kar seveda  ni  mogoče. Učitelji  morajo  imeti  zahte vano  stopnjo 

izobrazbe, sicer svojega dela ne morejo opravljati dovolj strokovno in zakonsko 

neoporečno.  Zastavlja  pa  se  vprašanje,  ali   se   med  študijem  namenja  dovolj 

pozornosti oblikovanju učiteljeve osebnosti in ozaveščanju njegove izjemne vloge v 

razredu. 
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5.2 Pomen učitelja 
 
 
 
 
Gogala pri vseh točkah poudarja pomen učitelja in tu se močno razlikuje od 

Makarenkovega kolektiva, kjer ima skupnost večji pomen kot vzgojitelj, saj je cilj 

njegovega kolektiva, da deluje samostojno, brez vzgojitelja. 

 

Gogalov pogled na šolo in razred ter pomen učitelja se mi zdi za današnji čas tudi 
 

precej realnejši. 
 

 

Če  se  učitelj  dovolj  potrudi,  obstaja  možnost,  da  bo  do  učencev  razvil  toplo  in 

spoštljivo razmerje. In ne samo v odnosu učitelj in učenci, temveč tudi med učenci 

samimi (Gogala, 2005). 

 

Učitelj se » … kljub svoji zrelosti in kulturnosti sklanja do njih, da je njegov namen 

dvigniti te duše postopoma do lastne kulturne in osebnostne stopnje in da je zato 

prijazno in prijateljsko usmerjen do njih.« (Gogala, 2005: 158). Učitelj se mora torej 

usmeriti na učence in njihove potrebe ter lastnosti in posebnosti. Biti mora razsoden, 

skrajno potrpežljiv in razumevajoč  (Gogala, 2005). 

 

Prijateljsko razmerje med učenci samimi je v prvi vrsti odvisno od dejstva, da jih uči 

isti učitelj, da imajo vsi učenci isto duhovno vodstvo (Gogala, 2005). Po drugi strani je 

pomembno, da so učenci istega razreda tudi prostorsko veliko časa skupaj. Ko se 

spletejo prijateljske vezi, se drug na drugega zelo navežejo. 

 

»In če zna učitelj tudi uporabiti take medsebojne vezi, ki so seveda mnogo bolj žive 

in pristne, kot se to vidi samo na papirju, tedaj se mu utegne posrečiti, da pripravi 

svoje učence, katerim je sam vzgled in avtoriteta, tudi do medsebojne odkritosrčnosti 

in  zaupljivosti.  Dogodke  v  svojem  razredu  smatrajo  za  »domače  zadeve«,  drug 

drugega  branijo  pred  »tujci«  ter ustvarjajo  tako  neko  domačo  atmosfero, kjer se 

dobro in prijetno počutijo in kjer so zato tudi radi. Iz tega se razvije ne samo šolsko 

tovarištvo, nego posebna vrsta prijateljstva, ki zopet vpliva na poglobitev zajedniških 

vezi med učenci istega razreda in celo istega zavoda.« (Gogala, 2005: 159). 

 

Ustvariti tako vzdušje v razredu so po mojem mnenju sanje vsakega učitelja. Toda to 
 

ni lahka naloga, saj zahteva ogromno dela in napora  ter truda, vloženega v končni 
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cilj. Če pa učitelju uspe doseči tako situacijo v razredu, potem to vpliva tudi na druge 

dejavnike.  Učenci  spremenijo  svoje  mnenje  o  šoli  in delo  ni  več  vsiljeno, ampak 

poteka  iz učenčeve  zavesti, da  je  šolsko  delo prijetno i n mu je v veselje delati z 

učiteljem in ostalimi sošolci (Gogala, 2005). 

 

Učenci se naučijo sodelovati z učiteljem in drugimi sošolci. Kmalu se pokaže čut za 

sočloveka v obliki pomoči drugim, ki je lahko duhovna ali tovariška. Boljši učenci 

pomagajo slabšim učencem, ne da bi jih kdo v to silil (Gogala, 2005). 

 

Poleg duhovne pomoči lahko pride tudi do materialne pomoči, v smislu, da zberejo 

potrebno hrano, obleko, knjige, inštrukcije za sošolce (Gogala, 2005). V današnjem 

času so to zbiralne akcije za tiste, ki so pomoči potrebni. V večini  slovenskih šol in 

vrtcev zbirajo zamaške, nato pa jih podarijo nekomu, ki jih potrebuje za nakup npr. 

dvigala,  protez  ipd., tako  da  to  zavest krepimo  že  zelo  zgodaj. Pred  novoletnimi 

prazniki  se  lahko  organizira  zbiranje  igrač  za  pripravo  daril  socialno  ogroženim 

otrokom. Seveda so to zelo občutljive teme in ob vse večji revščini se ljudje ne želijo 

izpostavljati  in  tako  »označiti«  otrok.  Če  se  čut  za  sočloveka  in  pomoč  drugim 

»usidra« v tvoje srce že v otroštvu, potem te to spremlja celo življenje. 
 

 

Če se z Makarenkovim pojmovanjem vzgojitelja in njegovimi kriteriji nisem strinjala, 

pa  se  zato  toliko  bolj  strinjam  z  Gogalovimi  trditvami,  saj  so  resničen  odraz 

današnjega stanja. 

 

»Mladina si ne želi učitelja, ki bi bil le dobričina in bi ga lahko »ovijali okoli prstov«, 

saj pravijo celo, da sme seči učitelj kdaj po telesni kazni, samo da ni prehuda. Želijo 

si učitelja, katerega bi lahko spoštovali, tako po njegovih osebnih lastnostih, kakor 

tudi radi strokovne in splošne izobrazbe.« (Gogala, 2005: 192). 

 

Kot sem že omenila, se v družinah vedno bolj pojavlja permisivna vzgoja. Otroci pa 

meje potrebujejo in ker jih doma nimajo, jih iščejo v šoli. Če tudi v šoli nimajo 

postavljenih jasnih meja, se  lahko  začnejo zatekati v prepovedana ravnanja, samo 

zato, da jih nekdo kaznuje oziroma da izsilijo jasnejše postavljanje meja. Če so kazni 

premile  ali  jih sploh ni, se  dejanja stopnjujejo. Zato je še kako pomembno, da je 

učitelj tisti, ki vse to prepreči. S tem ko učencem postavi jasne meje, jim pomaga. Če 

prepozna probleme z disciplino, se jih loti pri koreninah in s tem vključi tako družino 
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in skupnost, razvije bolj demokratičen razred oziroma šolo. Tako imajo učenci aktivno 

vlogo pri ustvarjanju lastnih pravil, kar privede do pripadnosti skupnosti in s tem tudi 

do medsebojnega spoštovanja. Učenci vedo, kaj je prav in kaj ne, kaj lahko počnejo 

in česa ne smejo. Čeprav nekateri učitelji menijo, da morajo biti prijazni do učencev, 

da jih bodo ti imeli radi, to ni res. Učenci imajo najraje tiste učitelje, ki so strogi, a 

pravični, ki  znajo  jasno  postaviti  svoje  zahteve in se jih držati (Gogala, 2005). Za 

dosego  spoštovanja  pa  morajo  učenci  v učitelju prepoznati strokovnost in 

izobraženost.  Če  učitelj  ni  dovolj  izobražen,  ga  učenci  ne  bodo  upoštevali  in 

spoštovali. 

 
 
 

 

5.3 Učitelj, pomen razredništva in vplivi na njegovo delo 
 
 
 

 
Razrednik  ima  zelo  pomembno  vlogo  v  razredu.  Delo  razrednika  je  raznoliko  in 

pestro, vendar tudi naporno. Predvsem na razredni stopnji učenci preživijo ves svoj 

čas z enim učiteljem, ki jih uči, vzgaja in se ukvarja tudi z njihovimi problemi, jim stoji 

ob  strani  in jih skuša razumeti ter jim pomagati. Če razrednik razvije tak odnos z 

učenci, da vedo, da se ob težavah lahko zanesejo nanj in mu zaupajo, potem je 

pripomogel k spoštljivim medosebnim odnosom. Nemalo katera težava se lahko reši 

na tak način, da ne nastane hujši problem. Razrednik ima stike z učenci, vodstvom 

šole ter tudi s starši. Staršem mora razložiti stanje v razredu in posebnosti učencev, 

vodstvu  šole  pa  posreduje  podatke  na  rednih  konferencah  ob  zaključku 

ocenjevalnega obdobja in na koncu šolskega leta. Delo razrednika zahteva celostno 

osebnost;  ni  vsakdo  primeren  za  opravljanje  tega  dela.  Na  svojih  pedagoških 

praksah sem spoznala  nekaj učiteljev, ki sploh ne želijo opravljati dela razrednika, 

ker pravijo, da je prezahtevno, saj se moraš poglobiti v učence, pripravljati roditeljske 

sestanke ter govorilne ure in še razredne ure za učence. To pa vzame ogromno 

dodatnega časa. Sama menim, da čeprav je delo razrednika zahtevno in včasih 

naporno, se je vredno potruditi za učence in njihove starše, saj ko dosežeš prijeten 

odnos  z  enimi  in  drugimi,  občutiš  zadovoljstvo  in  vidiš,  da  dobro  in  kvalitetno 

opravljaš svoje delo. S tem se strinja tudi T. Ažman (2012), ki pravi, da je vloga 

razrednika  zelo  pomembna,  hkrati  pa  tudi  zahtevna  in  naporna.  Prinaša   tako 
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zadovoljstvo   kot   nezadovoljstvo.   Razredništvo   nas   spodbuja,   da  se   učimo  in 

rastemo.   Opravljanje   te   vloge   zahteva   tudi   čustveno   vpletenost   ter   osebno 

vključenost. 

 

T. Ažman (2012) poudarja, da je z vidika učencev delo razrednika zelo pomembno, 

saj: »Z učinkovitim vodenjem oddelčnega učiteljskega zbora in oddelka učencev v 

smeri sodelovalne skupnosti razrednik omogoči učencem, da se uspešno učijo in 

razvijajo kot osebnosti.« (Ažman, 2012: 17). 

 

Predvsem je pomembno, kako razrednik vodi oddelek: ali želi v razredu učencem 

približati sodelovanje, jim privzgojiti vrednote ter poskrbeti za prijateljske odnose med 

njimi ali se mu to ne zdi pomembno. Že pri komunitarijanski etiki sem omenila, da je 

učenčevo  dobro  počutje  v  razredu  pomembno.  Če  vladajo  v  razredu  prijateljski 

odnosi, ki so iskreni in sočutni, potem imamo tudi pri učnem procesu manj težav, saj 

učenci brez težav sodelujejo med seboj, se ne prepirajo, na primer, kdo je v kateri 

skupini ali v paru s kom. 

 

Z vidika učitelja je razredništvo pomembna vloga, zato je bistveno, da jo sprejme z 

naklonjenostjo, je usposobljen zanjo in jo doživlja kot nekaj, kar mu lahko nudi 

zadovoljstvo. Učitelj se mora v tej vlogi počutiti uspešnega (Ažman, 2012). 

 

Z  vidika  šole  pa  je  pomembno  predvsem to, da  razrednik  ustvari  primerno  učno 

okolje  v  oddelku  in  ustrezno  šolsko  kulturo.  Oboje  je  pomembno  za  doseganje 

vzgojno-izobraževalnih ciljev šole. Razrednik lahko z načinom vodenja vpliva na 

uravnoteženost med učno učinkovitostjo in osebnimi odnosi, lahko ustvari spodbudno 

vzdušje za učenje (Ažman, 2012). 

 

Na razrednikovo delo vpliva veliko stvari, ne samo šolski sistem, učenci in starši. Pač 

pa  moramo  gledati  širše,  saj  so  »razrednik, učenci  in oddelek  kot skupnost del 

širšega šolskega in družbenega prostora, ki z vsemi svojimi podsistemi vpliva na delo 

razrednika.« (Ažman, 2012: 33). 

 

»Globalno okolje in dogajanje v državi v šolo vnašata aktualne družbenopolitične, 

kulturne, gospodarske, socialne in okoljske vsebine. Na razrednikovo delo vplivajo 

zakonodaja,   zasnova   in   filozofija   vzgojno-izobraževalnega   sistema,   materialni, 

finančni in organizacijski pogoji. Lokalno okolje pričakuje, da se bo razrednik skupaj z 
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učenci  aktivno  vključeval  v  krajevne  dogodke.  V  šoli  je  pomembno,  kakšno  je 

vodenje, sodelovanje in kakšna je kultura. Vsak oddelek ima svoje značilnosti in vsak 

razrednik je vsaj malce drugačen od drugih.« (Ažman, 2012: 33). 

 

Na učitelja vpliva vse od najožjega (razredni oddelek) do najširšega okolja (družba 

na splošno). Prav razrednik je tisti, ki mora usklajevati vse vpli ve in še vedno ostati 

zvest svojim vrednotam, prepričanjem in na splošno osebnosti. To  je včasih težko, 

sploh če želi upoštevati še želje staršev, učencev in vodstva šole, zato lahko pride do 

konfliktov. 

 

Vloga razrednika pri reševanju konfliktov je še kako pomembna. Razrednik je tisti, ki 

skrbi za vzdušje v razredu. Pomembno je, kako si zamisli delo v razredu, katere so 

njegove prioritete ter glavne vrednote. Tako lahko pripomore k ustvarjanju prijazne 

razredne klime ter prijateljskega in odkritega odnosa med učenci samimi ter med njim 

in učenci. »Razred je za otroke izredno pomemben socializacijski prostor, saj deluje 

kot varovalni dejavnik za otroke, ki prihajajo iz družin, v katerih vlada nasilje ali so 

kako drugače vzgojno nemočne.« (Aničić in sod., 2002: 61). Če razrednik vzpostavi 

pristen odnos z učenci in se ti v razredu dobro počutijo, bodo učitelju tudi bolj zaupali 

in bodo z njim spregovorili o svojih problemih. Razrednik pa kot odrasla oseba lahko 

stori veliko več kot otrok sam, na primer v primerih nasilja v družini. »Razrednik, ki 

načrtno podpira razvoj dobrih odnosov med otroki v razredu, organizira veliko 

medsebojne pomoči, sodelovalnega učenja in tudi neformalna srečanja, kot so obiski 

filmskih predstav, izleti, praznovanja rojstnih dni , in ki išče načine, da bi se učenci 

preko skupne naloge čim bolj zbližali, odločilno prispeva k uspešnemu socialnemu 

razvoju otrok.« (Aničić in sod., 2002: 61). Vse, kar razrednik stori za učence v smeri 

sodelovanja in ustvarjanja prijetne razredne klime, dobro vpliva na delovanje razreda 

in posledično na uspešno izvajanje izobraževalnega ter vzgojnega procesa. Ko 

razrednik  dobi  nov  razred,  je  priporočljivo,  da  najprej  s  sociogramom  ugotovi 

razredno klimo: kdo je vodja, kdo osamljen, ali so v razredu skupinice (Aničić in sod., 

2002). Sociogram bom tudi sama uporabila v empiričnem delu diplomske ga dela, kjer 
 

ga bom tudi podrobneje opisala. Razrednik mora otroke opazovati in se na podlagi 
 

opazovanja  odločiti, kaj bo  spodbujal glede na situacijo v razredu (Anič ić in sod., 
 

2002).  Kot  sem  že  omenila,  je  pozitivno, da  učitelj v načrtovanje  dela  v razredu 
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vključi   tudi   učence,  ki  se  nato  čutijo  pomembne  člane  skupnosti  in  tudi  bolj 

upoštevajo  pravila in norme v razredu, ker so jih sami sooblikovali. Pravil tako ne 

čutijo kot prisilo, pač pa kot nekaj potrebnega za delo v razredu in nekaj, kar je treba 

upoštevati. 

 

Smisel in pomen vzgajanja otrok pa dobro povzame Makarenko, ki pravi : »Vzgojiti 

človeka se pravi vzgojiti v njem perspektivne poti, na katerih so njegove jutrišnje 

radosti.« (Makarenko, 1959: 518). Po mojem mnenju je ravno to naloga učiteljev na 

razredni stopnji, da učence vzgajamo tako, da jim damo možnost zastavljanja lastnih 

ciljev  in  spodbujamo  razmišljujočega  mladega  človeka,  da  sam  pride  do  novih 

spoznanj. Omogočiti jim moramo tudi, da se počutijo dobro in koristne v skupnosti ter 

jih nagraditi za njihovo delo z razrednimi druženji po šoli ali čim podobnim. 
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6  ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 
 
 
 

 
Prebiranje literature različnih avtorjev mi je, ne glede na čas, v katerem so ustvarjali, 

pokazalo, da je vloga učitelja v razredu zelo pomembna. Učitelj namreč ni le oseba, 

od katerega se učenci učijo, ampak je tisti, ki s svojim vplivom in zgledom razred 

naredi za skupnost, kjer se učenci dobro počutijo, se med seboj spoštujejo, prav tako 

kot spoštujejo učitelja, po drugi strani pa si zaupajo in zaupajo tudi učitelju. V svojem 

diplomskem  delu  sem  želela  dokazati  in  pokazati  ravno  to,  da  če  se  učenci  v 

skupnosti dobro počutijo, med njimi ne prihaja do hujših konfliktov. Naloga učitelja je 

namreč, da po svojih najboljših močeh izkoristi svoje pridobljeno znanje in skupaj z 

učenci skladno z demokratičnimi načeli ustvari pravila, ki bodo veljala za razred kot 

skupnost. Konflikti pa so kljub vsemu del našega vsakdana in se jim v celoti ni možno 

izogniti, zato jih mora učitelj znati prepoznati, razrešiti in morebiti posredovati kot 

mediator. 

 

V času, ko popularizirajo vključitev vseh otrok v redne programe, je učitelj postavljen 

pred posebno težko nalogo, saj mora znati ustvariti pogoje za napredovanje vseh 

učencev glede na njihove zmožnosti, to pomeni, da se ne sme nihče počutiti 

zapostavljenega  na  račun drugega. Če  je  razred  oblikovan kot skupnost, v kateri 

vlada pozitivna klima, to poveča ustvarjalnost, zdravo mero tekmovalnosti, predvsem 

pa pripadnost učencev razredu. S tem pripomoremo k temu, da uspešnejši učenci 

pomagajo manj uspešnim ali celo učencem z učnimi težavami. V skupnosti je prav 

učitelj   pomemben   člen   povezovanja   učencev   z   razredom,   s   šolo,   starši   in 

navsezadnje tudi z okoljem, kjer šola deluje. Zato je »vzgojitelju« namenjal veliko 

pozornosti  že  Makarenko. Učitelj mora  biti  vzor pri spoštovanju družbenih norm in 

pravil, prav tako pa tudi zakonov in šolskih pravil. Razredna pravila mora oblikovati v 

sodelovanju z učenci, saj je to edina možnost, da jih bodo ponotranjili in spoštovali. 

Če se bodo učenci počutili kot del skupnosti, bodo delovali v »dobro« vseh in lažje 

uresničevali  skupne  cilje,  ki  si  jih  bodo  zastavili.  Razredne  vrednote  morajo  biti 

usidrane v vsakem učencu, saj le tako lahko ustvarijo enotno skupnost. Vrednote in 

pravila  v  razredu  in  šoli  so  še  večjega  pomena  zaradi  situacije , v kateri  smo  v 

današnjem času, saj v družinah prevladuje permisivna vzgoja. Učitelj je torej tisti, ki 
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postavlja meje in zato mora biti vešč vodenja skupnosti, premišljen in takten, poleg 

tega pa empatičen do otrok in njihovih problemov ter staršev. 

 

Ob vseh teh »pravilih« in »navodilih« za delo v razredu pa je pomembno, da učitelj 

prisluhne samemu sebi, se poglobi v svoja doživljanja in odzivanja na določene stvari 

ter  gradi  na  lastni  osebnosti  in načelih, ki  so  pomembna  zanj ter se  skladajo  z 

družbeno sprejetimi načeli in vrednotami. Le tako, da osebno rastemo , se razvijamo 

ter razmišljamo o svojih dejanjih ter jih kritično ovrednotimo, lahko sebi olajšamo 

premagovanje težav in spopadanje s problemi. 
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7  EMPIRIČNI DEL 
 
 

7.1 Opredelitev problema in cilji raziskovanja 
 
 

7.1. 1  Opredelitev  problema 
 
 
 

 
Kot sem že omenila, se v današnjem času spopadamo z vse večjo socialno in 

ekonomsko krizo, ki se odraža v socialnih in družbenih odnosih in posledično vpliva 

tudi na stanje v šolah. Učenci se vedno bolj držijo vsak zase, med njimi večinoma ni 

več  pristnih  medosebnih  odnosov,  gledajo  le  na  svojo  korist in se  ne  menijo  za 

druge. Zaradi takšnega stanja v šolah sem želela v empiričnem delu preveriti, kakšno 

je splošno počutje v razredih in kako učenci medsebojno sodelujejo. Ker pa sem iz 

teoretičnega dela povzela, da je delovanje učitelja v razredu izjemnega pomena, sem 

preverjala tudi delo učiteljev za zagotavljanje dobre delovne klime v razredu. To sem 

želela preveriti na dva načina, in sicer na kakšen način to doživljajo učenci in kako 

svoje delo vidijo učitelji. 

 

Za dodatno preverjanje stanja povezanosti učencev v razredu sem uporabila še 

sociometrično tehniko, ki nam da zelo konkreten vpogled v medosebne odnose 

učencev. 

 
 
 
 

7.1. 2  Cilji raziskovanja 
 
 
 

 

 Ugotoviti,  kakšna  je  splošna  socialna  sprejetost  učencev  v  posameznem 
 

razredu. 
 

 

 Ugotoviti, ali  se  mnenje  učiteljev o dobrem počutju učencev v posameznem 
 

razredu razlikuje od mnenja učencev. 
 

 

 Ugotoviti, ali se mnenje učiteljev o njihovem odnosu do učencev v 

posameznem razredu razlikuje od mnenja učencev. 
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 Ugotoviti, ali učitelji uporabljajo socialne igre za krepitev medosebnih odnosov 

in ali to vpliva na skupinsko delo pri učencih. 

 

 Ugotoviti, ali v posameznem razredu veljajo posebna razredna pravila, ki niso 
 

del šolskih pravil in kdo jih je določil. 
 

 

 Ugotoviti, ali je v vzgojni načrt šole vključena mediacija in vrstniška mediacija 

ter  v  kolikšni  meri  jo  na  šoli  dejansko  uporabljajo  kot  metodo  reševanja 

konfliktov. 

 
 
 

 

7.2 Hipoteze 
 
 
 
 
H1: V razredih se pojavlja več manjših skupin, ki so med seboj večkrat v konfliktu. 

 

 

H2: Večina učencev se v svojem razredu dobro počuti. 
 

 

H3: Večina učencev  svojega  učitelja  doživlja  kot  pravičnega  pri ocenjevanju, 
 

kaznovanju in obravnavanju  vseh učencev enako in mu zaupa. 
 

 

H4:  Večina  učiteljev  uporablja  socialne  igre  za  krepitev  medosebnih  odnosov  v 
 

razredu. 
 

 

H5: Učenci pri oblikovanju posebnih razrednih pravil, ki niso del šolskih pravil, niso 

sodelovali. 

 

H6: Na obeh šolah je v vzgojnem načrtu omenjena mediacija in se v praksi večinoma 
 

uporablja. 
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7.3 Raziskovalna metoda 
 
 
 
 
V raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo ter metodo proučevanja primerov ter 

 

v okviru te metodo anketiranja in metodo sociometrije. 
 
 
 
 
 

7.3. 1  Opis vzorca 
 
 
 
 

Vzorec raziskave je bil namenski, saj sem v raziskavo vključila le učence 4. in 5. 

razreda ter vse učitelje, ki vstopajo v ta dva razreda. V vzorec je bilo zajetih 23 učenk 

in učencev 5. razreda, od tega 10 dečkov in 13 deklic, ter 26 učenk in učencev 4. 

razreda, od tega 11 dečkov in 15 deklic. V raziskavo sem vključila tudi tri učitelje za 

vsak  razred, ki  vstopajo  v posamezen razred, torej skupaj 5 učiteljic in 1 učitelja. 

Vzorec raziskave je torej štel 55 vprašancev. 

 

Vprašance  sem  razvrstila  glede  na  razred  in  v  okviru  razreda  še  po  spolu.  To 
 

prikazuje tudi naslednji graf. 
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Graf 1: Učenci po razredu in spolu 
 

 

 
 
 

V obeh razredih je večji delež deklic kot dečkov. V danem vzorcu je bilo 27 deklic 
 

(55,1 %) in 22 dečkov (44,9 %). 
 

 

Učitelje sem razvrstila glede na leta poučevanja, kar prikazuje spodnja tabela. 
 

 
Tabela 1: Učitelji po spolu in letih poučevanja 

 

 

Št. Spol Leta poučevanja Razrednik Razred 

1 ž 33 da 4. 

2 m 8 ne 4. 

3 ž 6 ne 4. 

4 ž 28 da 5. 

5 ž 29 ne 5. 

6 ž 9 ne 5. 
 
 
 

V vzorcu so prevladovale ženske (5), le en učitelj je moški. Zanimivo je tudi to, da sta 
 

bili v obeh razredih razredničarki in noben razred ni imel razrednika. Povprečno so 
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vprašani učitelji poučevali 18,83 let. Podatek kaže na to, da so v moji raziskavi 

sodelovali učitelji z večletnimi delovnimi izkušnjami. 

 
7.3. 2  Opis tehnike  – instrument arija 

 
 
 

 
Za zbiranje podatkov sem uporabila polodprt vprašalnik za učitelje in zaprt vprašalnik 

za  učence,  ki  sem  ju  pripravila  za  namene  diplomskega  dela,  ter sociometrično 

tehniko  za  učence.  Pri  sociometrični  tehniki  sem uporabila  vprašanje : »S  kom v 

razredu bi se najraje družil?« saj sem predvidevala, da bom s pomočjo takšnega 

vprašanja dobila najbolj realne podatke. Dodala sem še dve dodatni vprašanji (»Kdo 

izmed tvojih sošolcev misliš, da bo največkrat izbran?« in »Kaj meniš, koliko članov 

tvojega razreda bo izbralo tebe (napiši številko)?«), da bi videla, kako učenci znajo 

oceniti svojo priljubljenost in priljubljenost drugih učencev in učenk v razredu. S 

sociometrično   tehniko   sem   želela   dobiti   vpogled   v  medsebojno   povezovanje 

učencev. 

 

Vprašalnik za učitelje je bil sestavljen iz 25 vprašanj, od tega 16 vprašanj izbirnega, 4 

vprašanja polodprtega in 5 vprašanj odprtega tipa. Vprašalnik za učence je bil 

sestavljen iz 19 vprašanj izbirnega tipa. Z vprašalniki za učitelje in učence sem želela 

ugotoviti, če se počutje učencev v razredu sklada z rezultati sociometrične tehnike, 

kako učitelji ocenjujejo svoje delo za dobre medosebne odnose in kako na to gledajo 

učenci, kakšna so pravila v razredu in kdo jih oblikuje ter vpliv socialnih iger na bo ljše 

medosebne  odnose  in  uporabo   mediacije  kot  metode  učinkovitega  reševanja 

konfliktov. Pri vseh komponentah sem vprašalnike sestavila tako, da se vprašanja za 

učence  povezujejo  z vprašanji  za  učitelje, da sem dobila kar najboljšo primerjavo. 

Ker je vzorec raziskovanja pri meni manjši, sem lahko raziskavo zasnovala širše in 

tako uporabila več tehnik zbiranja podatkov. 
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7.3. 3  Zbiranje  in obdelava  podatkov 
 
 
 
 

Vprašalnik sem za potrebe diplomskega dela najprej dala rešiti učenki 5. razreda, da 

sem  preverila  razumevanje  vprašanj. Ker  so  se  ji  zdela  vsa  vprašanja  razumljiva, 

sem se odločila, da je vprašalnik ustrezen in se na obeh osnovnih šolah dogovorila 

za datum reševanja vprašalnikov in izvedbo sociometrične tehnike. Konec decembra 

2013 sem tako izvedla sociometrično tehniko v obeh razredih. Istočasno so učenci 
 

tudi izpolnili vprašalnike. Da bi reševanje vprašalnikov potekalo lažje in hitreje, sem 

se odločila za vodeno skupinsko izpolnjevanje. Tako smo istočasno pričeli in končali 

z  reševanjem.  Odločitev  se  je  izkazala  za  zelo  pozitivno,  kar  so  pohvalile  tudi 

učiteljice. S tem, ko sem glasno brala vprašanja, sem po potrebi tudi sproti lahko 

razložila, kaj so to npr. konflikti in podobno. Vprašalnike za učitelje pa sem pustila v 

šoli in se dogovorila, da me razredničarki obvestita, ko jih bodo izpolnili vsi učitelji. Na 

eni šoli sem izpolnjene vprašalnike dobila takoj po novoletnih praznikih, pri drugi šoli 

pa  se  je  zataknilo. Učiteljica me ni obvestila do sredine januarja, zato sem sama 

klicala na šolo in enkrat je bila službeno odsotna, nato je bila 14 dni na bolniški in na 

koncu sem šele  v mesecu februarju dobila rešene vprašalnike. Kljub slabi izkušnji 

sem bila vesela, da sem jih dobila. Zaradi težav pri zbiranju podatkov je tudi vzorec 

raziskovanja manjši, kot sem želela. 

 

Nato sem se lotila obdelave podatkov. Vse vprašalnike in sociometrično tehniko sem 

že prej označila s šiframi, tako da s tem kasneje nisem imela dela. Za sociometrično 

tehniko sem podatke vnesla v excelovo tabelo (sociomatrika) in nato izračunala 

sociometrične statuse učencev za pozitivni kriterij ter indeks kohezivnosti razreda. 

Učence sem glede na število izbir razvrstila v tabelo in kroge za grafični prikaz 

(sociogram). Nato sem jih umestila v sociometrične skupine po enodimenzionalnem 

kriteriju (samo pozitivne izbire) na priljubljene in nepriljubljene. 

 

Za vprašalnike sem najprej v programu SPSS oblikovala bazo podatkov, ločeno za 

učitelje  in  učence.  Nato  pa  sem  izbrala  nekaj spremenljivk  in jih primerjala  med 

seboj. Za nadaljnjo analizo sem izbrala le tiste, ki so bolj zanimive za raziskavo in 

ustrezajo ciljem diplome. 
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7.4 Analiza in interpretacija podatkov 
 
 

7.4. 1  Sociometr ična tehnika 
 
 
 

 
S sociometrično tehniko sem želela dobiti boljši vpogled v medosebno sodelovanje in 

povezovanje učencev v posameznem razredu (4. in 5. razred). Da bi iz dobljenih 

odgovorov lahko dobila določene rezultate, sem morala najprej vse podatke urediti. 

Zato sem se odločila podatke najprej predstaviti tabelarično (sociomatrika). Za vsak 

razred sem naredila svojo sociomatriko. 

 

V  tabelo  sem vnesla  posamezne učence in njihove izbire za vprašanje »S kom v 

razredu bi se najraje družil? (Napiši   3 osebe)«. V tabeli sem učence razvrstila po 

spolu in po abecednem redu, ker lahko tako dobimo hiter vpogled v odnose med 

spoloma.  V  vrstah  sem  vpisovala  oddane  izbire,  v  stolpcih  pa  prejete  izbire.  S 

krepkim  tiskom  sem  označila  vzajemne  izbire  učencev.  Pod  tabelo  sem  dodala 

vrstico,  kjer  sem  seštela  vse  izbire  in  število  vzajemnih  izbir  za  posameznega 

učenca. 

 
 
 
 

Dodatno  sem  izračunala  sociometrični  status  po  naslednji  enačbi  (Pečjak, Košir, 
 

2002). 

∑   
 
 

Legenda: 
 

 

 

 
Sociometrični  status  kaže  na  stopnjo  posameznikove  priljubljenosti  ali 

nepriljubljenosti  v  skupini  (Pečjak,  Košir,  2002).  Izračuna  se  za  vsakega 

posameznika. 
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Po urejanju podatkov sem dobila naslednje rezultate, ki so prikazani v tabeli 2. 
 

 
Tabela 2: Sociomatrika pozitivnih izbir pri kriteriju »S kom v razredu bi se najraje družil? 

(Napiši 3 osebe)« – 4. razred 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SSp 

A
jd

a
 

A
n
ja

 

A
ri
a

n
a
 

B
e
rn

a
rd

a
 

E
rn

a
 

E
v
a
 

E
v
a
 T

a
ja
 

Iz
a
 

K
a
ja

 

L
a
ra

 

M
a
ja

 

M
a

n
c

a
 

M
a
š
a
 

T
ia

n
a
 

Ž
a
n
a
 

A
d
is
 

A
lb

in
 

A
le

x
 

A
le

š
 

G
a
š
p
e
r 

Iz
a
k
 

J
a
k
a
 

K
ri
s
ti
ja

n
 

T
im

 

V
a
le

n
tin

 

V
a
s

ja
 

1 Ajda      2  3   1                1 
2 Anja             1     3      2   1 
3 Ariana       3    2    1            0,92 
4 Bernarda        3 1     2             0,88 
5 Erna      2        1 3            0,88 
6 Eva        1   3    2            1,16 
7 Eva Taja 1              2      3      0,96 
8 Izza      1         3         2   1,16 
9 Kaja        3  1     2            0,96 

10 Lara      3   2      1            0,96 
11 Maja 1  3         2               1,04 
12 Manca 3 2             1            0,92 
13 Maša  1                3      2   1 
14 Tiana      1  2   3                0,96 
15 Žana      2  3  1                 1,2 
16 Adis      3           2        1  0,88 
17 Albin                     2 3   1  0,96 
18 Alex  2           3           1   1,16 
19 Aleš                  3    1  2   1 
20 Gašper                  1 2     3   0,96 
21 Izak       1               2   3  1,04 
22 Jaka                  2 1      3  1,08 
23 Kristijan                  3 1 2       0,88 
24 Tim        3     2     1         1,12 
25 Valentin                 2    1 3     1,04 
26 Vasja                    2 1 3     0,88 

 
∑ 
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78 

∑ vz. Izbir. 1 2 1 0 0 2 1 3 1 2 2 0 3 0 3 0 1 3 1 0 2 2 0 3 3 0 36 
 

 
 

Legenda:  1 = prva  izbira, 2 = druga izbira, 3 = tretja izbira, ∑ = vsota izbir, ∑ vz. izbir  = vsota 

vzajemnih  izbir, SSp = sociometrični status 

 

Kar 4 četrtošolke nimajo nobene vzajemne izbire in 2 ni izbral nihče. Med četrtošolci 

pa  prav  tako  4  nimajo  nobene  vzajemne  izbire  in 3  ni  izbral nihče. V  celotnem 

razredu je kar 12 medspolnih izbir. Med deklicami pa so kar 3, ki imajo zelo veliko 

število izbir (7 ali 8), med dečki pa 2, ki imata nekoliko več (7 ali 6) izbir. 
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Tabela 3: Sociomatrika pozitivnih izbir pri kriteriju »S kom v razredu bi se najraje družil? 
 

(Napiši 3 osebe)« – 5. razred 
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1 Anja 1                1        0,86 

2 Anja 2       1   3          2    1 

3 Ela      1         3      2   1,14 

4 Ismeta   1  2   3                0,86 

5 Kaja   3   2    1              0,95 

6 Lara   1        2  3           1,23 

7 Maja  1    3     2             1,18 

8 Manca       2  1  3             1 

9 Natalija       2 1   3             0,91 

10 Nika 1      1 2                3 1 

11 Nika 2  3    2 1                 1,09 

12 Sara 1     3   2     1           0,86 

13 Sara 2      1    3 2             0,95 

14 Jan                   1 3   2 1,09 

15 Jan b   1   2              3    0,91 

16 Jure   1   2 3                 0,91 

17 Kiar                    1 3  2 0,91 

18 Klemen              3        1 2 0,91 

19 Luka 1  2     1       3          0,91 
20 Luka 2              2   1      3 1,09 

21 Maj   1                   3 2 1 

22 Matic              3      1   2 0,95 

23 Peter              1    2   3   1,18 
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∑ vz. izbir 0 1 3 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 3 1 0 1 1 1 2 2 0 3 28 
 

 
 

Legenda:  1 = prva  izbira, 2 = druga izbira, 3 = tretja izbira, ∑ = vsota izbir, ∑ vz. izbir  = vsota 

vzajemnih  izbir, SSp = sociometrični status 

 
 
 
 

Pet petošolk nima nobene vzajemne izbire in treh ni izbral nihče. Med petošolci dva 

nimata nobene vzajemne izbire in nikogar, ki ne bi imel vsaj ene izbire. V celotnem 

razredu je kar 13 medspolnih izbir. Med deklicami sta 2, ki imata zelo veliko število 

izbir (7 ali 8), med dečki pa le 1, ki ima 7 izbir. 
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Iz podatkov, urejenih v sociomatrikah, sem lahko razbrala vse, kar sem potrebovala 

za izdelavo sociograma. Grafični prikaz omogoča najlažji in najpreglednejši vpogled v 

dinamiko  razreda.  Za  razdelitev  v  koncentrične  kroge  sem  uporabila  že  narejen 

kriterij (Pečjak, Košir, 2002) za tri izbire, in sicer: 1. krog (7 izbir in več), 2. krog (3–6 

izbir), 3. krog (1–2 izbiri) in 4. krog (0 izbir). Za grafično predstavitev sem uporabila 

dogovorjene znake (Pečjak, Košir, 2002). 

 

 enosmerna izbira 
 

 

 vzajemna izbira 
 

 

 oznaka za dečke 
 

 

 oznaka za deklice 
 
 

Graf 2: Sociogram pozitivnih izbir – 4. razred 
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V danem sociogramu se lepo vidijo povezave med učenci. V sociogram sem vrisala 

le  vzajemne  izbire  učencev, le  pri  učencih, ki  nimajo  vzajemnih izbir, sem vrisala 

njihove prve izbire. Od 26 učencev, ki obiskujejo 4. razred, je kar 5 učencev takšnih, 

ki so osamljeni, to pomeni, da jih ni izbral noben učenec. To predstavlja 19,2 % 

celotnega razreda. To je že prvi pokazatelj nepovezanosti razreda, saj je po Morenu 

(1962,  v  Pečjak,  Košir,  2002:  40)  sociometrična  struktura  razreda  ugodna, če  v 

razredu ni več kot 10–15 % osamljenih učencev. Učitelj bi moral delati na tem, da bi 

se razred bolj povezal tudi z učenci, ki niso sprejeti. 

 

V razredu se pojavlja kar nekaj oblik povezovanja med učenci: trikotniki (npr. učenke 
 

6, 15 in 8), zvezda (npr. učenec 18, ki ima 3 ali več vzajemnih izbir in še eno izbiro 

osamljenega učenca), veriga (npr. učenci 19, 22, 25, 21 in 7) ter kvadrat oziroma 

pravokotnik  (npr. učenca 18 in 24 ter učenki 13 in 2). Ugotovila sem torej, da so 

učenci kljub 5 osamljenim v razredu drugače na splošno zelo dobro povezan razred, 

kar se  vidi  iz zelo dolgih verig in veliko različnih vzorcev. Glede na starost se že 

kažejo medspolne povezave, kar se mi zdi zelo pozitivno. Pri dečkih je v prvem krogu 

le 1 učenec, pri deklicah pa so v prvem krogu kar 3 učenke. Večina učencev in učenk 

je v prvih dveh koncentričnih krogih, kar pomeni, da imajo veliko izbir in tudi kar nekaj 

vzajemnih. 

 

Za  boljšo  predstavo  o  povezanosti  razreda  sem uporabila  še  enačbo  za  izračun 
 

indeksa kohezivnosti (Pečjak, Košir, 2002): 
 

∑  
, 

∑ 
 

 

pri  čemer  je (indeks  kohezivnosti), ∑  (vsota  vzajemnih izbir) in ∑  (vsota
 

možnih vzajemnih izbir). 

∑ = ,

 

pri čemer je (kriterij oziroma število, na katerega smo omejili izbire), pa (število 
 

učencev v razredu v času preizkušnje). 
 

 
 
 
 

Za 4. razred sem torej izračunala naslednje. 



57  

 

 
 

Indeks kohezivnosti lahko zavzame vrednosti od 0 do 1 (Pečjak, Košir, 2002) in po 

danem rezultatu lahko sklepamo, da izračunani indeks kohezivnosti za 4. razred 

predstavlja srednjo povezanost razreda. Včasih lahko za podrobnejši vpogled 

izračunamo posebej indeks kohezivnosti za deklice in indeks kohezivnosti za dečke, 

vendar v mojem primeru to ne pride v poštev, ker imam več kot dve medspolni izbiri. 

Samo  na  en kriterij se  ne  moremo  povsem opirati, zato menim, da je za popoln 

vpogled v klimo razreda in njihove medosebne odnose najbolje pogledati povezave 

na sociogramu in izračunati indeks ter še v vsakdanjih situacijah opazovati razred kot 

celoto. Zavedam se, da slika, ki sem jo dobila, ni čisto realna. V pomoč pri razlagi mi 

bodo kasneje prav prišli vprašalniki učencev. 
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Graf 3: Sociogram pozitivnih izbir – 5. razred 
 
 
 
 

 
V  danem  sociogramu  se  vidijo  povezave  med  učenci. V  sociogram sem  vrisala 

 

vzajemne  izbire  učencev,  le  pri  učencih,  ki  nimajo  vzajemnih  izbir,  sem  vrisala 

njihove prve izbire. Od 23 učencev, ki obiskujejo 5. razred, so le 3 učenci takšni, ki so 

osamljeni, to pomeni, da jih ni izbral noben učenec. To predstavlja 13,4 %, kar je po 

Morenu (1962 v Pečjak, Košir, 2002: 40) še v mejah normalno povezanega razreda. 

Vseeno pa je odstotek kar visok in bi tudi v tem razredu učitelj moral več delati na 

povezanosti učencev. 

 

V  tem razredu so  zanimive  predvsem povezave  med  učenci. Pojavi  se  par (npr. 

učenki 8 in 9) ter ogromno verig (npr. najdaljša veriga je med učenkami 2, 7, 11, 6, 3 

in se nato nadaljuje med učenci 21, 23, 14, 20 in 17), pojavi se tudi oblika zvezde 
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(npr. učenki 6 in 3 ter učenca 23 in 14). Sama postavitev učencev po krogih pa je 

razgibana, saj so učenke večinoma v prvih dveh koncentričnih krogih, učenci pa v 

drugem in tretjem. Pri učenkah sta v prvem krogu kar dve deklici, pri učencih pa le en 

deček.  Razmerje  v  porazdeljenosti  v  primerjavi  s  4.  razredom  se  ne  spremeni 

pretirano, saj je v 5. razredu manj učencev. 

 

Za  boljšo  predstavo  o  povezanosti  razreda  sem  ponovno  uporabila  enačbo  za 

izračun indeksa kohezivnosti (Pečjak, Košir, 2002). 

∑
 

∑ 
 

 

Za 5. razred sem izračunala naslednje. 
 
 
 
 

 

Ugotovila sem, da imata oba razreda enak indeks kohezivnosti, kar pomeni, da sta 

po razmerjih in povezavah enako dobro povezana in oba spadata med srednje 

povezane  razrede  (Pečjak,  Košir,  2002).  Na  tak  način  sem  ugotovila,  da  so 

sociogrami lahko popolnoma različni po povezavah in oblikah povezav, pa vendar, ko 

računamo splošno povezanost razreda, lahko dobimo enak rezultat kot v mojem 

primeru. 

 

Kot sem že omenila, sem izračunala sociometrični status za vsakega učenca posebej 
 

in jih tako razvrstila v tabelo po enodimenzionalnem kriteriju. 
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Tabela 4: Umestitev učencev glede na dobljene pozitivne izbire 4. razred 
 
 
 

ZAPOREDNA  ŠTEVILKA IME SOCIOMETRIČNI  STATUS 

15 Žana 1,2 

6 Eva 1,16 

8 Izza 1,16 

18 Alex 1,16 

24 Tim 1,12 

22 Jaka 1,08 

11 Maja 1,04 

21 Izak 1,04 

25 Valentin 1,04 

1 Ajda 1 

13 Maša 1 

2 Anja 1 

19 Aleš 1 

20 Gašper 0,96 

7 Eva Taja 0,96 

9 Kaja 0, 96 

10 Lara 0,96 

14 Tiana 0,96 

17 Albin 0,96 

3 Ariana 0,92 

12 Manca 0,92 

4 Bernarda 0,88 

5 Erna 0,88 

16 Adis 0,88 

23 Kristijan 0,88 

26 Vasja 0,88 

 
 
 

Glede na dano razpredelnico spada med bolj priljubljene učence 9 učenk in učencev, 

kar je 34,6 % celotnega razreda in vseh 9 je v prvem oziroma drugem koncentričnem 

krogu. Kar 13 učencev in učenk ima sociometrični indeks enak ali večji od 1. Kar 5 

učencev in učenk pa ni dobilo nobene izbire in imajo sociometrični indeks zato enak 

0,88. 
 

 

Stanje priljubljenosti v 5. razredu pa prikazuje naslednja tabela. 
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Tabela 5: Umestitev učencev glede na dobljene pozitivne izbire 5. razred 
 

 
ZAPOREDNA  ŠTEVILKA IME SOCIOMETRIČNI  STATUS 

6 Lara 1,23 

7 Maja 1,18 

23 Peter 1,18 

3 Ela 1,14 

11 Nika 2 1,09 

14 Jan 1,09 

20 Luka 2 1,09 

21 Maj 1 

2 Anja 2 1 

8 Manca 1 

10 Nika 1 1 

22 Matic 0,95 

13 Sara 2 0,95 

5 Kaja 0,95 

9 Natalija 0,91 

16 Jure 0,91 

17 Kiar 0,91 

15 Jan b 0,91 

18 Klemen 0,91 

19 Luka 1 0,91 

1 Anja 1 0,86 

4 Ismeta 0,86 

12 Sara 1 0,86 

 
 
 

Glede na dano razpredelnico spada med bolj priljubljene učence 7 učenk in učencev, 

kar je 30,4 % celotnega razreda in tudi  v tem razredu je vseh 7 v prvem oziroma 

drugem koncentričnem krogu. Kar 11  učenk  in učencev ima  sociometrični  indeks 

enak  ali  večji  od  1.  Trije  učenci  pa  niso  dobili  nobene  izbire,  zato  je  njihov 

sociometrični indeks enak 0,86. Pri sociometrični tehniki sem dodala še dve dodatni 

vprašanji, in sicer »Kdo izmed tvojih sošolcev misliš, da bo največkrat izbran?« in 

»Kaj  meniš, koliko  članov tvojega  razreda  bo  izbralo  tebe  (napiši  številko)?«. Za 
 

analizo sem se odločila preveriti le, kako učenci znajo določiti priljubljenost drugih 

učencev in dobila naslednje rezultate. 
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Tabela 6: Število glasov učencev za najbolj priljubljene (4. in 5. razred) 
 

 
4. razred Ime Število glasov 

 Eva 14 

 Alex 6 

 Maja 1 

 Tiana 1 

 Iza 1 

 Žana 1 

 Eva Taja 1 

 Jaka 1 

Skupaj:  26 

5. razred Ime Število glasov 

 Ela 7 

 Lara 7 

 Peter 3 

 Jan 2 

 Jure 1 

 Maj 1 

 Maja 1 

 Sara 2 1 

Skupaj:  23 
 

 
 

V 4. razredu je največ glasov, kar 14, dobila Eva, ki ima tudi najvišji sociometrični 

status  (1,16). Med  dečki  pa  je  največ  glasov dobil Alex (6), ki ima tako  kot Eva 

najvišji sociometrični status med dečki (1,16). Tako Eva kot Alex sta v notranjem 

koncentričnem krogu sociograma in ta podatek kaže, da učenci v 4. razredu že zelo 

dobro znajo oceniti priljubljenost  sošolcev. 

 
 

V 5. razredu pa si 7 glasov delita kar dve deklici, Ela in Lara , in obe imata zelo visok 

sociometrični status (Lara – 1,23 in Ela 1,14). Zanimivo je, da ima Maja višji 

sociometrični  status  (1,18) kot Ela, pa je učenci niso izbrali za bolj priljubljeno po 

številu glasov.   Med dečki pa ima najvišje število glasov Peter (3), na drugem mestu 

pa je Jan (2). Sociometrični status Petra je zelo visok (1,18), Janov pa 1,09. Lara je v 

sociogramu v notranjem krogu, medtem ko  je  Ela  v drugem krogu. Peter je med 

dečki  v  notranjem  krogu,  medtem  ko  je  Jan  v  drugem  koncentričnem  krogu.  Ti 

rezultati kažejo, da v 5. razredu učenci malo slabše ocenjujejo priljubljenost sošolcev 
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kot v 4. razredu, kar je nenavadno, saj so eno leto starejši. S to primerjavo pa tudi 

zaključujem analizo sociometrične tehnike in nadaljujem z analizo vprašalnikov. 

 
 

 
7.4. 2  Vprašalnik  za učence in učitelje 

 

 

7.4.2.1 Splošno počutje učenk in učencev v razredu 
 
 
 
 

Za bolj poglobljen vpogled v klimo v razredu sem poleg sociometrične tehnike dodala 

v vprašalnik še vprašanje na to temo. Prvo vprašanje za učence je bilo: »Ali se v 

razredu počutiš dobro?« in za učitelje »Ali menite, da se učenci dobro počutijo v 

razredu?« Za učence je sledilo še vprašanje: »Ali je v razredu več majhnih skupin 

sošolcev, ki se ne razumejo in so pogosto v konfliktu?«. V vprašalnik za učitelje sem 

vključila  vprašanje:  »Od  1  do  5  ocenite,  kako  povezana  je  skupnost  učencev  v 

razredu  (1  slabo,  5  zelo  povezana).«  Na  ta  štiri  vprašanja,  ki  se  navezujejo  na 

splošno   počutje   učencev   v  razredu,   sem   dobila   naslednje   odgovore,   ki   so 

predstavljeni v tabelah. 

 

 
Tabela 7: Splošno počutje v 4. razredu 

 
 
 

Ali se v razredu počutiš dobro? 
 

Frekvenca Odstotek 
 

da 25 96,2 
 

Ne 1 3,8 
 

Skupaj 26 100,0 
 

 
 
 

Tabela 8: Splošno počutje v 5. razredu 
 

 
 
 

Ali se v razredu počutiš dobro? 
 

Frekvenca Odstotek 
 

Da 22 95,7 
 

Ne 1 4,3 
 

Skupaj 23 100,0 
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Tabela 9: Splošno počutje v 4. in 5. razredu po mnenju učiteljev 
 

 

Ali menite, da se učenci dobro počutijo v 

razredu? 
 
 

Frekvenca 
 

Večina učencev s e 6 
 

dobro počuti. 
 
 
 

Splošno počutje učencev v obeh razredih je tako po njihovem mnenju kot po mnenju 

učiteljev in učiteljic dobro. V obeh razredih je samo po 1 učenec obkrožil, da se ne 

počuti dobro. Učitelji pa so se v obeh razredih odločili, da se po njihovem mnenju 

večina učencev počuti dobro. To je že prvi pozitivni pogoj za nadaljnje vzpos tavljanje 

dobre klime v razredu. 

 

Menim, da sem s tem vprašanjem dokazala, da moja druga hipoteza drži in jo la hko 
 

potrdim, saj so tako učenci kot učitelji soglasni pri svojih odločitvah. 
 

 

H2: Večina učencev se v svojem razredu dobro počuti. Hipoteza je POTRJENA. 
 

 
Tabela 10: Razredna klima , 4. in 5. razred 

 

 
 
 

Razred 
 

4.razred 5.razred 
 

Odgovor Odgovor 
 

Da ne da Ne 

Frek- 

venca 

Ods to 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to 

tek % 
 

Alije vrazreduveč 

majhnihskupin 

sošolcev,kise ne 

razumejoinso 

pogostovkonfliktu? 

 

24 92,3 % 2 7,7 % 3 13,0 % 20 87,0 % 
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Tabela 11: Povezanost 4. in 5. razreda po mnenju učiteljev 
 

 

 
 

Razred 
 

4.razred 
 

5.razred 
 

Odgovor 
 

Odgovor 
 

Frekvenca 
 

Frekvenca 

 

Ocenite, kako povezana 
 

je skupnost učencev 4./5. 
 

razreda. 

 

Zelo dobro povezana 
 

0 
 

2 
 

Dobropovezana 
 

2 
 

1 
 

Povezana 
 

1 
 

0 
 
 
 

Stanje  splošne  klime  –  rezultate,  povezane  s  tem,  bom  primerjala  še  s  prej 

analizirano  sociometrično  tehniko, saj se  tam lepo  vidijo povezave med učenci in 

hitro ugotovimo, ali se v razredu tvorijo zaprte skupine ali ne. V 4. razredu kar 24 

(92,3  %) učencev meni, da  obstaja  več  manjših skupin, ki  so večkrat v konfliktu. 

Glede na sociogram lahko opazimo, da se res pojavljajo nekatere oblike, kot je npr. 

kvadrat, ki kaže na bolj zaprte skupine, vendar so vseeno tu še verige učencev, ki 

učence povezujejo med seboj. In glede na to, da sem v sociogram vrisala samo 

vzajemne izbire, je možno, da so v razredu bolj povezani, kot se zdi na prvi pogled. 

Tudi  učitelji  menijo,  da  so  učenci  povezani  ali  dobro  povezani. Kljub  sploš nemu 

dobremu počutju v razredu učenci občutijo vpliv in povezovanje manjših skupinic. 

 

V 5. razredu pa 20 (87 %) učencev meni, da takšne skupine v njihovem razredu ne 

obstajajo. Glede na sociogram lahko opazimo, da obstaja par dveh učenk, ki morda 

nista  tako  povezani, drugače  pa  prevladujejo  verige, ki  povezujejo  veliko učencev 

med seboj. V tem razredu torej res ni skupinic, ki bi bile med seboj v konfliktih, ali pa 

se vsaj ne kažejo v tako očitni obliki. Tudi mnenje učiteljev o povezanosti skupine v 

tem razredu je boljše od mnenja v 4. razredu, saj ocenjujejo, da je razred dobro ali 

zelo dobro povezan. 

 

Iz  dobljenih  rezultatov svoje  hipoteze  1  (H1:  V  razredih  se  pojavlja  več  manjših 

skupin, ki so med seboj večkrat v konfliktu) ne morem niti potrditi niti ovreči, saj je za 

vsak  razred  drugače. V  primeru 4. razreda  bi  lahko  hipotezo  potrdila, saj veči na 

učencev meni, da obstajajo manjše skupine in tudi sociogram to nakazuje. V primeru 

5. razreda bi hipotezo lahko ovrgla, saj večina učencev ne opazi, da bi v njihovem 
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razredu obstajale  takšne  skupine, ki  bi  bile v konfliktu, in tudi sociogram tega ne 

kaže, saj so večinoma povezani z verigami, mnenje učiteljev to potrjuje, saj vsi 

ocenjujejo, da je 5. razred zelo dobro povezan. 

 

H1: V razredih se pojavlja več manjših skupin, ki so med seboj večkrat v konfliktu. Je 

delno POTRJENA, saj za 4. razred ta predpostavka drži, medtem ko za učence 5. 

razreda ta predpostavka ne drži. 
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7.4.2.2 Odnos med učenci in učiteljem 
 
 
 
 

Za raziskovanje odnosov med učenci in učitelji sem v vprašalniku oblikovala nekaj 

vprašanj  za  učitelje  in  nekaj  za  učence.  Zanimalo  me  je  predvsem,  ali  svojemu 

učitelju lahko zaupajo, ali učitelji upoštevajo njihove ideje pri pouku, ali se jim zdijo 

pravični. Učenci so odgovarjali na naslednja vprašanja: »Ali razrednika doživljaš kot 

enakopravnega člana vašega razreda?«, »Ali se o svojih problemih lahko pogovoriš 

z razrednikom?«, »Ali učitelj upošteva tvoje ideje, zamisli in predloge pri pouku?«, 

»Ali je učitelj pravičen pri ocenjevanju, kaznovanju in obravnavanju vseh učencev 

enako?« Učitelji pa so odgovarjali na naslednja vprašanja: »Ali menite, da vas učenci 

doživljajo kot pomembnega člana razredne skupnosti?«, »Ali menite, da vam učenci 

zaupajo?«,  »Ali  učenci  večkrat  izrazijo  ideje,  zamisli  in  predloge,  ki  jih  lahko 

upoštevate pri pouku?«, »Ali menite, da vas učenci doživljajo kot pravičnega pri 

ocenjevanju,  kaznovanju  in  obravnavanju  vseh  učencev  enako?«  Na  vprašanja  o 

odnosu med učitelji in učenci sem dobila naslednje odgovore, ki sem jih predstavila v 

tabelah. 

 
Tabela 12: Razrednik – enakopraven član razreda , 4. in 5. razred 

 
 
 
 

 
Razred 

 

4. razred  5. razred 
 

Odgovor Odgovor 
 

Da ne da ne 

Frek- 

venca 

Ods to 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to 

tek % 
 

Alirazrednika 

doživljaš kot 

enakopravnega člana 

vašega razreda? 

 

6 23,1 % 20 76,9 % 15 65,2 % 8 34,8 % 
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Tabela 13: Razrednik – pomemben član razreda po mnenju učiteljev za oba razreda 
 
 

 
Ali menite, da vas učenci doživljajo kot 

 

pomembnega člana razredne skupnosti? 
 
 

Frekvenca 
 

da 6 
 

 
 

V zgornjih tabelah je zanimivo to, da vseh 6 učiteljev meni, da jih učenci doživljajo kot 

pomembne člane razredne skupnosti, učenci pa so podali drugačne odgovore. V 4. 

razredu le 6 učencev (23,1 %) meni, da so učitelji enakopravni člani razreda, kar 20 

učencev  (76,9  %)  pa  meni,  da  učitelj  ni  enakopraven član. V  5. razredu pa  15 

učencev (65,2 %) meni, da učitelj je enakopraven član razreda, 8 učencev (34,8 %), 

da ni. Učenci so verjetno upoštevali tudi to, da ima učitelj več pravic kot oni. 

 

 
 
 

Tabela 14: Zaupanje razredniku, 4.  in 5. razred 
 
 

 
Razred 

 

4. razred  5. razred 
 

Odgovor Odgovor 
 

Da ne da ne 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 
 

Alise osvojihproblemih 

lahkopogovoriš z 

razrednikom? 

 

23 88,5 % 3 11,5 % 21 91,3 % 2 8,7 % 
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Tabela 15: Zaupanje razredniku – učitelji, 4. in 5. razred 
 

 
 

Ali menite, da vam učenci zaupajo? 
 

Frekvenca 
 

da 
 

6 
 

 
 
 

Tudi pri vseh 6 učiteljev meni, da jim učenci zaupajo. Vendar se v tem primeru učenci 

z njimi bolj strinjajo, saj v 4. razredu 23 učencev (88,5 %) meni, da se o svojih 

problemih lahko pogovorijo z razrednikom in le 3 učenci (11,5 %) menijo, da jim ne 

morejo zaupati. V 5. razredu pa kar 21 učencev (91,3 %) meni, da se o svojih 

problemih lahko pogovorijo z učiteljem, 2 učenca (8,7 %) pa menita, da se ne moreta 

pogovoriti.  Del  moje  hipoteze  3  je  tako  potrjen, saj večina  učencev lahko  zaupa 

svojemu učitelju. 

 
 

Tabela 16: Upoštevanje  idej pri pouku, 4. in 5.  razred 
 
 

 
Razred 

 

4. razred  5. razred 
 

Odgovor Odgovor 
 

Da ne da ne 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 
 

Aliučiteljupošteva tvoje 

ideje,zamisliinpredloge 

pripouku? 

 

21 80,8 % 5 19,2 % 21 91,3 % 2 8,7 % 
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Tabela 17: Upoštevanje  idej pri pouku, 4. razred (učitelji) 
 
 

Ali učenci večkrat izrazijo ideje, zamisli in predloge, 
 

ki jih lahko upoštevate pri pouku? 
 

 

Frekvenca 
 
 

Da 3 
 
 
 
 
 

Tabela 18: Upoštevanje  idej pri pouku 5. razred (učitelji) 
 
 

Ali učenci večkrat izrazijo ideje, zamisli in predloge, 
 

ki jih lahko upoštevate pri pouku? 
 

 

Frekvenca 
 

 

Ne 3 
 
 
 
 

Pri upoštevanju idej in zamisli učencev pri pouku sem dobila še posebej zanimiv 

rezultat,  saj  učenci  v  obeh  razredih  večinoma  menijo,  da  jih  učitelj  upošteva  pri 

pouku, saj je z da v 4. razredu odgovorilo kar 21 učencev (80,8 %), v 5. razredu pa 

prav tako 21 (91,3 %). Učitelji v 4. razredu so vsi odgovorili z da, učitelji v 5. razredu 

pa  vsi  z  ne,  kar  se  mi  zdi  nenavadno. V  5. razredu učitelji  navajajo, da  učenci 

navadno nimajo idej, zamisli ali predlogov pri pouku, ki bi jih lahko upoštevali, učenci 

pa menijo, da učitelj njihove zamisli upošteva. 
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Tabela 19: Pravičnost učitelja , 4. in 5. razred 
 

 

Razred 
 

4. razred  5. razred 
 

Odgovor Odgovor 
 

Frekvenca Odstotek 
 

% 

Frek- 

venca 

 

Odstotek% 

 

Ali je učitelj pravičen 
 

pri ocenjevanju? 
 

 
Alije učiteljpravičenpri 

 

kaznovanju? 
 

 
Ali je učitelj pravičen 

 

pri obravnavanju vseh 
 

učencev enako? 

 

Večinoma je pravičen.     23     88,5 %   23   100,0 % 

Včasihje pravičen.  3  11,5 % 0     0 % 

Večinoma ni pravičen.   0   0,0 %   0   0 % 

Večinoma je pravičen.  13    50,0 %  16    69,6 % 

Včasih je pravičen.  12   46,2 %   7   30,4 % 

Večinoma nipravičen.    1      3,8 %  0     0 % 

Večinoma je pravičen.     16     61,5 %   19  82,6 % 

Včasihje pravičen.  9  34,6 % 4   17,4 % 

Večinoma ni pravičen. 1 3,8 % 0 0 % 
 
 
 

 
Tabela 20: Pravičnost učitelja , 4. in 5. razred (mnenje učiteljev) 

 

 
 
 
 

 Razred 

4. razred 5. razred 
 

Odgovor 
 

Odgovor 
 

Frekvenca 
 

Frekvenca 
 

Ali menite, da vas 

učenci doživljajo kot 

pravične pri 

ocenjevanju? 

 

Vedno pravičen. 
 

1 
 

1 
 

Večinoma pravičen. 
 

2 
 

2 
 

Redko pravičen. 
 

0 
 

0 

 

Alimenite,da vas učenci 

doživljajokot pravične pri 

kaznovanju? 

 

Vednopravičen. 
 

0 
 

1 
 

Večinoma pravičen. 
 

3 
 

2 
 

Redkopravičen. 
 

0 
 

0 
 

Ali menite, da vas 

učenci doživljajo kot 

pravične pri 

obravnavanju vseh 

učencev enako? 

 

Vedno pravičen. 
 

1 
 

1 
 

Večinoma pravičen. 
 

2 
 

2 
 

Redko pravičen. 
 

0 
 

0 
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Učenci  4.  razreda  kar  v  88,5  %  menijo,  da  je  učitelj  večinoma  pravičen  pri 

ocenjevanju. Takšnega mnenja so tudi učitelji 4. razreda, ki v 66,7 % menijo, da so 

pri ocenjevanju večinoma pravični. Učenci 5. razreda kar 100-odstotno menijo, da je 

učitelj večinoma pravičen pri ocenjevanju. Učitelji 5. razreda pa so mnenja, da so 

večinoma pravični v 66,7 % tako, kot učitelji 4. razreda. 

 

Učenci  4. razreda v 50 % menijo, da so učitelji pri kaznovanju večinoma pra vični, 
 

46,2 %   jih meni, da so učitelji včasih pravični, 3,8 % pa jih meni, da učitelji niso 

pravični, medtem ko so učitelji 4. razreda 100-odstotno prepričani, da so večinoma 

pravični  pri  kaznovanju.  Učenci  5.  razreda  v  69,6  %  menijo,  da  so  učitelji  pri 

kaznovanju večinoma  pravični, 30,4  % pa  jih meni, da  so  učitelji  včasih pravični. 

Učitelji 5. razreda pa so mnenja, da so 66,7 % večinoma pravični pri kaznovanju in 

33,3 % vedno pravični pri kaznovanju. 
 

 

Učenci 4. razreda v 61,5 % menijo, da so učitelji večinoma pravični pri obravnavanju 

vseh učencev enako, 34,6 % jih meni, da so včasih pravični in 3,8 % jih meni, da 

večinoma niso pravični. Učitelji 4. razreda so v 66,7 % prepričani, da so večinoma 

pravični  pri  obravnavanju vseh učencev enako in v 33,3 %, da so vedno pravični. 

Učenci 5. razreda v 82,6 % menijo, da so učitelji večinoma pravični pri obravnavanju 

vseh učencev enako, 17,4 % pa jih meni, da so včasih pravični. Učitelji 5. razreda so 

enakega mnenja kot učitelji 4. razreda, in sicer, da so v 66,7 % večinoma pravični in 

v 33,3 % vedno pravični pri obravnavanju vseh učencev enako. 

 

S to analizo lahko potrdim svojo hipotezo 3, saj so se učenci v vseh primerih v 50 % 

ali več odločili, da so učitelji pravični do njih. Da učenci zaupajo učiteljem, pa sem 

potrdila že s prejšnjo analizo odgovorov. 

 

H3:   Večina   učencev  svojega  učitelja  doživlja  kot  pravičnega  pri   ocenjevanju, 

kaznovanju   in  obravnavanju  vseh  učencev  enako   in  mu  zaupa.   Hipoteza   je 

POTRJENA. 
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7.4.2.3 Uporaba socialnih iger 
 

 
 
 

V okviru pedagoške prakse sem sama največkrat uporabljala socialne igre za 

povezovanje razreda in gradnjo dobrih medosebnih odnosov, zato sem se tudi v svoji 

raziskavi odločila preveriti, koliko učitelji uporabljajo socialne igre in kako to vpliva na 

skupinsko delo učencev. Učitelji so odgovarjali na naslednja vprašanja: »Ali učencem 

pripravite socialne igre za krepitev medosebnih odnosov? (Če DA, vas prosim, da 

navedete  vam  najljubšo  ali  najpogosteje  izvajano)«,  »Ali  menite,  da  učenci  radi 

delajo v skupinah?«, »Ali jih po navadi v skupine razdelite vi?« in »Ali opažate, da vsi 

učenci radi sodelujejo z vsemi učenci?« Učenci pa so odgovarjali na vprašanja: »Ali 

pri pouku rad sodeluješ pri skupinskem delu?«, »Ali se v skupine razdelite učenci 

sami?« Na vprašanja sem dobila odgovore, ki so predstavljeni v spodnjih tabelah. 

 

 
Tabela 21: Socialne igre , 4. in 5. razred 

 
 
 

 Razred 

4. razred 5. razred 
 

Odgovor 
 

Odgovor 
 

Da 
 

ne 
 

da 
 

ne 
 

Frekvenca 
 

Frekvenca 
 

Frekvenca 
 

Frekvenca 
 

Aliučencem pripravite 

socialne igre za krepitev 

medosebnihodnosov? 

 

1 
 

2 
 

1 
 

2 

 
 
 

Odgovori učiteljev kažejo na to, da samo razredničarki v obeh razredih up orabljata 

socialne igre, medtem ko se učitelji, ki vstopajo v oba razreda, za tovrstne metode ne 

odločajo. Tudi pri dodatnem vprašanju, katera je njihova najljubša socialna igra, sem 

dobila samo en odgovor, in sicer igra »Stol na moji desni je prazen«. Ostali učitelji 

niso izpolnili dodatnega vprašanja. Ti rezultati se mi zdijo logični, saj se razrednik bolj 

ukvarja z razredom kot celoto, kot pa učitelji, ki vstopajo v razred in se posvečajo bolj 

predajanju snovi za svoj predmet. Kljub temu pa se mi zdi to zelo slaba stran 

poučevanja, saj sem sama v času pedagoških praks opazila velik napredek pri 

povezovanju razreda z uporabo socialnih iger. Veliko socialnih iger lahko vpletemo v 
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sam proces usvajanja nove snovi ali ponavljanje pred testi, zato menim, da bi morali 

učitelji to pogosteje uporabljati. Z zgornjimi rezultati (v obeh razredih več kot 50 % 

učiteljev ne uporablja socialnih iger) sem svojo hipotezo 4 ovrgla. 

 

H4:  Večina  učiteljev  uporablja  socialne  igre  za  krepitev  medosebnih  odnosov  v 
 

razredu. Hipoteza je OVRŽENA. 
 

 

Zaradi rezultatov, ki sem jih dobila, bo še zanimivejši vpogled v analizo dejanskega 

dela učencev po skupinah, kjer se morajo znati dobro dogovarjati med seboj ter 

upoštevati ideje in predloge drugih. 

 

 
 
 

Tabela 22: Skupinsko  delo, 4. in 5. razred 
 
 

Ali pri pouku rad sodeluješ pri skupinskem 
 

delu? 
 

Frekvenca 
 

da 49 
 
 

Prav vsi učenci v obeh razredih (49 učencev) so odgovorili, da radi sodelujejo pri 

skupinskem delu. To potrjuje tudi mnenje učiteljev, saj je 5 učiteljev odgovorilo, da 

učenci radi delajo v skupinah, 1 učitelj pa ni podal odgovora. 

 
Tabela 23: Skupinsko  delo, 4. in 5. razred (mnenje učiteljev) 

 

 
 

Ali menite, da učenci radi delajo v skupinah? 
 

Frekvenca 
 

da 
 

5 
 

Ni odgovora 
 

1 
 

Skupaj 
 

6 
 

 
 
 
 

Na vprašanje o tem, kdo jih po navadi razdeli v skupine, pa so odgovori naslednji. 
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Tabela 24: Delitev v skupine , 4. in 5. razred 
 
 
 

 Razred 

4. razred 5. razred 
 

Odgovor 
 

Odgovor 
 

Da 
 

ne 
 

da 
 

Ne 
 

Frekvenca 
 

Frekvenca 
 

Frekvenca 
 

Frekvenca 
 

Ali se v skupine 
 

razdelite učenci 
 

sami? 

 

6 
 

20 
 

5 
 

18 

 
 
 
 
 

Tabela 25: Delitev v skupine , 4.  in 5. razred (mnenje učiteljev) 
 

 
 

Ali jih po navadi v skupine razdelite vi? 

 
 

Frekvenca 
 

da 
 

5 
 

ne 
 

1 
 

Skupaj 
 

6 
 

 

Kar 77,6 % vseh učencev trdi, da jih v skupine razdelijo učitelji, kar potrjujejo tudi 

odgovori učiteljev (samo 1 od 6 učiteljev trdi, da se v skupine razdelijo sami). Ko 

učitelj sam določi skupine, se včasih lahko izogne temu, da bi bili v eni skupini samo 

uspešnejši učenci in v drugi manj uspešni, vendar menim, da je včasih dobro, da jim 

pri tem pustimo proste roke za odločitev in lahko se zgodi, da nas presenetijo. 

 

Na  zadnje  vprašanje  iz  tega  sklopa  so  odgovarjali  samo  učitelji,  in  sicer:  »Ali 

opažate, da vsi učenci radi sodelujejo z vsemi učenci?« 
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Tabela 26: Sodelovanje med učenci, 4. in 5. razred (mnenje učiteljev) 
 

 
 
 
 

 Razred 

4. razred 5. razred 
 

Odgovor 
 

Odgovor 
 

Da 
 

ne 
 

da 
 

ne 
 

Frekvenca 
 

Frekvenca 
 

Frekvenca 
 

Frekvenca 
 

Aliopažate,da vsiučenci 
 

radisodelujejoz vsemi 
 

učenci? 

 

1 
 

2 
 

2 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Učitelji  4. razreda  v večini (66,7 %) menijo, da učenci ne sodelujejo radi z vsemi 

učenci, medtem ko učitelji 5. razreda v večini (66,7 %) ocenjujejo, da učenci med 

seboj radi sodelujejo. To je tudi eden od pokazateljev, da je razredna klima in 

povezanost razreda v 4. razredu slabša kot v 5. 

 

7.4.2.4 Razredna pravila 
 
 
 
 

Za  ugotavljanje  tega, ali  v razredih veljajo  posebna  razredna  pravila  in kdo  jih je 

določil ter kako je z izrekanjem kazni, sem učiteljem in učencem zastavila naslednja 

vprašanja. Za učence: »Ali v vašem razredu veljajo posebna razredna pravila?«, »Ali 

ste razredna pravila določili skupaj z učiteljem?«, »Ali razredna pravila večinoma 

upoštevate?« in »Ali vam je učitelj na začetku povedal, kakšne bodo kazni za vaše 

neupoštevanje  pravil?«   Za  učitelje  pa:  »Ali   v  vašem  razredu  veljajo  posebna 

razredna pravila, ki niso del šolskih pravil?«, »Ali ste pravila sestavili sami?«, »Ali ste 

pravila  predstavili  na začetku šolskega leta tako učencem kot staršem?«, »Ali ste 

kazni za kršenje pravil predstavili učencem in staršem na začetku šolskega leta?« in 

»Ali ste se o kaznih pogovorili z učenci in so vam pomagali pri oblikovanju?« Zara di 
 

veliko manjkajočih odgovorov sem se odločila, da vse odgovore učencev predstavim 

kar v eni skupni tabeli in odgovore učiteljev v skupni. 
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Tabela 27: Razredna pravila , 4. in 5. razred 
 

 
 
 
 
 
 

Razred 
 

4. razred  5. razred 
 

Odgovor Odgovor 
 

Da ne da ne 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 
 

Aliv vašem razredu 

veljajoposebna razredna 

pravila? 

Ali ste razredna 

pravila določili 

skupaj z učiteljem? 

 

24 92,3 % 2 7,7 % 13 56,5 % 10 43,5 % 
 

 
 
 
16 61,5 % 10 38,5 % 4 17,4 % 19 82,6 % 

 

Alirazredna pravila 

večinoma upoštevate? 

Ali vam je učitelj na 

začetku povedal, 

kakšne bodo kazni 
 

za vaše 

neupoštevanje 

pravil? 

Aliste sodelovalipri 

izrekanjukazni 

sošolki/sošolcu,kije kršil/- 

a pravila? 

23 88,5 % 3 11,5 % 20 87,0 % 3 13,0 % 
 

 
13 50,0 % 13 50,0 % 16 69,6 % 7 30,4 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 19,2 % 21 80,8 % 3 13,0 % 20 87,0 % 
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Tabela 28: Razredna pravila , 4. in 5. razred (učitelji) 
 

 

Razred 
 

4. razred  5. razred 
 

Odgovor Odgovor 
 

Da Ne da ne 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Aliveljajovvašem razredu 

posebna pravila,kinisodel 

šolskihpravil? 

 

1 33,3 % 2 66,7 % 0 0,0 % 3 100,0 % 

Ali ste pravila 

sestavili sami? 

 

1 33,3 
 

% 

 

/ 0,0 % / 0,0 % / 0,0 % 

 

Aliste se okaznih 

pogovoriliz učenciinso 

vam pomagalipri 

oblikovanju? 

 

2 66,7 % 1 33,3 % 0 0,0 % 3 100,0 % 

 
 

 
Tabela 29: Predstavitev pravil staršem  in učencem , 4. in 5. razred (učitelji) 

 

 

Razred 
 

4. razred  5. razred 
 

Odgovor Odgovor 
 

Frekvenca Odstotek 
 

% 

 

Frekvenca Odstotek 
 

% 
 

Ali ste pravila 
 

predstavili na začetku 

Da, učencem in 

staršem. 

 

1 33,3 % / 0,0 % 

 

šolskega leta tako 

učencem kot staršem? 

Aliste kazniza kršenje pravil 

predstaviliučenceminstaršem 

na začetkušolskega leta? 

 

Ne,samoučencem. / 0,0 % / 0,0 % 
 

Ne, nobenemu.   /     0,0 %   /     0,0 % 

Da,učencem instaršem.   1    33,3 %   1    33,3 % 

Ne, samo učencem.  2  66,7 %  1  33,3 % 

Ne,nobenemu. 0   0,0 % 1   33,3 % 
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Na vprašanje o tem, ali v razredu veljajo posebna pravila, so v 4. razredu z 92,3 % 

odgovorili  da,  kar  je  potrdila  tudi  njihova  učiteljica.  Iz  odprtih  odgovorov  je  bilo 

mogoče razbrati, da je to posledica tega, da so bili zaradi prenove šole v drugi stavbi. 

Učitelja, ki vstopata v njihov razred, pa sta navedla, da posebnih pravil nimata. V 5. 

razredu pa 56,5 % učencev meni, da veljajo posebna pravila, 43,5 % pa da nimajo 

posebnih pravil v razredu. Vsi učitelji 5. razreda 3 (100 %) so odgovorili, da v razredu 

nimajo posebnih pravil. Na vprašanje o tem, kdo je določil razredna pravila, sem od 

učencev 4. razreda dobila odgovor, da so jih v 61,5 % sestavili skupaj z učiteljem, 

medtem ko je njihova učiteljica odgovorila, da jih je sestavila sama. Iz tega lahko 

sklepamo, da je učiteljica pravila določila oziroma sestavila sama, vendar so se o njih 

pogovorili v razredu in jih po potrebi popravili ali spremenili. V 5. razredu je 82,6 % 

učencev odgovorilo, da pravil niso sestavljali skupaj z učiteljem, učitelji pa niso podali 

nobenega odgovora, saj so na prejšnje vprašanje odgovorili, da nimajo posebnih 

razrednih pravil. Na vprašanje o tem, ali razredna pravila veči noma upoštevajo, so v 

4. razredu z 88,5 % odgovorili pritrdilno in prav tako v 5. razredu z 87,0 %. Učitelji so 

imeli še dodatno vprašanje o tem, ali so pravila predstavili tako staršem kot učencem 

na  začetku  šolskega  leta  in  na  to  vprašanje  sem  dobila  odgovor  samo  od 

razredničarke 4. razreda, da jih je predstavila tako staršem kot tudi učencem, kar se 

mi zdi zelo pozitivno, saj je potem čez leto manj težav s tem, če kdo od učencev krši 

pravila, saj so tudi starši seznanjeni z njimi. Na vprašanje o tem, ali so bili seznanjeni 

s kaznimi za neupoštevanje pravil, so učenci 4. razreda s 50,0 % odgovorili pritrdilno 

in učenci 5. razreda z 69,6 % pritrdilno. Rezultati so v 4. razredu skladni z odgovori 

učiteljev, saj so učitelji s 66,7 % odgovorili, da so se o kaznih pogovorili z učenci, v 5. 

razredu pa so po mojem mnenju nenavadni, saj so vsi učitelji 100,0 % odgovorili, da 

se o kaznih sploh niso pogovorili z učenci. V obeh razredih so učenci večinoma (več 

kot 80 %) odgovorili, da pri izrekanju kazni drugemu niso sodelovali. Iz tega lahko 

sklepam, da je to še vseeno v veliki večini v rokah učiteljev. Učitelji so imeli dodatno 

vprašanje  o  tem,  komu  so  kazni  za  kršenje  pravil predstavili  in v 4. razredu so 

večinoma (66,7 %) kazni predstavili samo učencem, v 33,3 % pa tudi staršem, v 5. 

razredu pa je en učitelj vsem, eden samo učencem in eden nikomur. Iz zgornjih 

rezultatov je torej moja hipoteza 5 (Učenci pri oblikovanju posebnih razrednih pravil, 

ki  niso  del  šolskih  pravil,  niso  sodelovali)  deloma  potrjena,  saj  je  v  4.  razredu 
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učiteljica povedala, da jih je sestavila sama, vendar pa je iz odgovorov učencev moč 

razbrati,  da  so  sodelovali  pri  določanju  pravil,  kar  lahko  morda  pomeni,  da  je 

učiteljica okvirno pravila določila sama, jih predstavila učencem in so jih nato skupaj 

dopolnili.  V  5. razredu pa  po  navedbah učiteljice  posebnih razrednih pravil sploh 

nimajo  in  tudi  iz  odgovorov  učencev  je  razvidno,  da  pri  določanju  pravil  niso 

sodelovali. 

 

H5: Učenci pri oblikovanju posebnih razrednih pravil, ki niso del šolskih pravil, niso 

sodelovali. Hipoteza je POTRJENA. 

 
 
 
 

7.4.2.5 Mediacija na šoli 
 

 
 
 

V raziskavi me je zanimalo tudi, v kolikšni meri na šolah uporabljajo mediacijo in tudi 

vrstniško mediacijo. V vzgojnem načrtu obeh šol sta navedeni tako šolska kot tudi 

vrstniška mediacija. 

 
 
 
 

Tabela 30: Reševanje konfliktov, 4. in 5. razred (učenci) 
 

 

Razred 

4. razred  5. razred 
 

Odgovor Odgovor 
 

Da ne Da ne 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 

Frek- 

venca 

Ods to- 

tek % 
 

Alivam učiteljpomaga 

rešitikonflikte,kisepojavijo 

medsošolciinsošolkami? 

 

23 88,5 % 3 11,5 % 17 73,9 % 6 26,1 % 

 

Ali vam medsebojne 

konflikte pomaga 

rešiti kdo od 

sošolcev? 

 

17 65,4 
 

% 

 

9 34,6 
 

% 

 

19 82,6 
 

% 

 

4 17,4 
 

% 
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Tabela 31: Reševanje konfliktov, 4. in 5. razred (učitelji) 
 

 

Razred 
 

4. razred  5. razred 
 
 

 
 
 

Ali ste učencem predstavili 

primerne načine reševanja 

konfliktov? 

Ali učencem pomagate reševati 
 

konflikte? 

Odgovor Odgovor 
 

Frekvenca  Odstotek % Frekvenca Odstotek % 

Da 2  66,7 %  2  66,7 % 

Ne 1    33,3 %  1   33,3 % 

 

 
Da 3 100,0 % 2 66,7 % 
 

Ne 0 0,0 % / / 
 
 
 
 
 

Učenci  in  učitelji  so  v  večini  (več  kot  65,0  %)  odgovorili,  da  učitelji  učencem 

pomagajo reševati konflikte, kar je zelo dobro, saj marsikdaj lahko s posredovanjem 

(mediacijo) rešimo težave, ki bi lahko prerasle v nasilje. 66,7 % učiteljev v obeh 

razredih je učencem tudi predstavilo primerne načine reševanja konfliktov (kot način 

so navajali predvsem pogovor). 

 

Dodala sem tudi nekaj vprašanj odprtega tipa za ugotavljanje uporabe mediacije. Za 

učence je bilo to vprašanje, če jim pri reševanju konfliktov pomaga kdo od sošolcev 

in v obeh razredih so učenci močno čez 50,0 % odgovorili z da. To se mi zdi zelo 

pozitivno, saj učenci spontano uporabljajo vrstniško mediacijo, čeprav to ni prava 

vrstniška mediacija, ker mediator ni izobražen na tem področju. Učiteljem pa sem 

zastavila vprašanje, če je na šoli šolska ali tudi vrstniška mediacija utečena praksa, 

glede na to, da jo imajo v obeh šolah v vzgojnem načrtu. Odgovori so naslednji: 

 

 Učitelji 4. razreda: 
 

 

»Letos  bi  težko  natančno  vedela, ker smo raztreseni po vsem mestu (prenova 
 

šole), toda prejšnja leta smo se lotili tudi tega. Včasih bolj, včasih manj uspešno.« 
 

 

»Ne.« 
 

 

»Mislim, da ne.« 
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 Učitelji 5. razreda: 
 

 

»Brez odgovora.« 
 

 

Dodala  sem  še  vprašanje,  če  kdaj  nastopajo  kot  mediatorji  in  dobila  naslednje 
 

odgovore: 
 

 
 

 Učitelji 4. razreda: 
 

»Včasih.« 
 

»Ne.« 
 

»Da, včasih.« 
 

 
 

 Učitelji 5. razreda: 
 

 

»Letos zelo redko, ker učenci svoje spore rešijo sami.« 
 

»Ne.« 
 

»Ne.« 
 

Iz zgornjih odgovorov lahko razberem, da imajo v vzgojnih načrtih obeh šol omenjeno 

tako šolsko kot tudi vrstniško mediacijo, vendar je ne uporabljajo prav pogosto. Zato 

je hipoteza 6 deloma ovržena, saj je v vzgojnih načrtih mediacija napisana, vendar se 

v praksi ne uporablja pogosto. 

 
 
 

H6: Na obeh šolah je v vzgojnem načrtu omenjena mediacija in se v praksi večinoma 

uporablja. Hipoteza je DELOMA OVRŽENA, ker je v obeh šolah v vzgojnih načrtih 

mediacija omenjena, vendar se v praksi večinoma ne uporablja. 
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7.4.2.6 Dodatne dejavnosti za povezovanje razreda 
 
 
 
 

Na koncu sem učiteljem zastavila še vprašanje o tem, katere dejavnosti organizirajo 

za  učence,  ki  po  njihovem  mnenju  pomembno  vplivajo  na  boljše  povezovanje 

razreda, in dobila nekaj odgovorov. 

 

 »Učenci dobijo skupinsko nalogo, ko morajo skupaj sodelovati, če želijo, da je 

naloga  opravljena  (izdelava  Kuharice  za  zdrav  zajtrk,  anketa  med  učenci 

glede prihoda v šolo, priprava na govorni nastop – telefonski pogovor).« 

 »Ne, jaz osebno ne.« 
 

 »Skriti  prijatelj,  medsebojna  pomoč  pri  šolskem in domačem delu, pomoč 

sošolcu v času bolezni (prinašanje šolskih nalog).« 

 

Iz odgovorov lahko razberem, da se za dejavnosti za oblikovanje boljših medosebnih 

odnosov v razredu odločata le razredničarki, ostali učitelji pa ne, kar je nekako 

razumljivo, saj je razredničarka tista, ki preživi z učenci največ časa in ima največ 

stika z njimi, jih najbolje pozna, na voljo pa ima tudi razredne ure, kjer lahko gradijo 

na dobri razredni klimi. Za povezovanje razreda se odločajo učitelji predvsem za 

socialne igre, medsebojno pomoč in skupinske naloge. 
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8  ZAKLJUČEK 
 
 
 

 
V svojem diplomskem delu sem se ukvarjala z medosebnimi odnosi v razredu. Morda 

sem malo utopično želela obuditi ideje komunitarizma in velikega pedagoga Antona 

S. Makarenka in jih primerjati s stanjem v razredih danes. Glavni cilj diplomske ga 

dela je ugotoviti, kako se učenci danes med seboj razumejo, v kakšnem odnosu so z 

učitelji in kaj učitelji naredijo, da bi se učenci med seboj dobro razumeli in sodelovali 

kot skupnost. 

 

V teoretičnem delu sem se najprej ukvarjala z osnovnimi idejami komunitarizma in i z 

nabora vseh bolj politično ali filozofsko naravnanih besedil skušala izluščiti tisto, kar 

lahko primerjamo s skupnostjo v razredu. Ugotovila sem, da je ravno učitelj tisti, ki 

ogromno pripomore k oblikovanju dobre razredne skupnosti. Komunitarci menijo, d a 

mora učitelj skupne cilje zastaviti tako, da učenci zlahka vidijo smisel v sodelovanju 

pri njihovem doseganju in da ne čutijo prisile. V okviru komunitarizma so pomembne 

zlasti  vrednote, ki  omogočajo  dobro  povezanost  članov skupnosti  (Kroflič  in sod., 

2011), kar v šoli  ali  razredu pomeni, da  moramo  kot učitelji  pozorno izpostavljati 
 

skupne vrednote in skrbeti, da se učenci dobro počutijo, ker le tako lahko zagotovimo 

dobro delovno klimo in povečamo učinkovitost. 

 

Nato sem predstavila ideje pedagoga Makarenka, ki je imel delovno kolonijo za 

mladoletne prestopnike in je v njej oblikoval kolektiv, ki je v štirih letih postal enoten 

in samooskrben. Izluščila sem tiste njegove ideje, ki se lahko na nek način primerjajo 

z razmerami v razredu. Podrobneje sem opisala razvoj njegovega kolektiva po fazah 

in ga primerjala s šolo. Dodala sem še razlago njegove ideje discipline, ki se dotika 

moje tematike v okviru konfliktov v skupinah. 

 

Nato sem preko del S. Gogale ugotavljala, ali je šola skupnost ali organizacija in na 

koncu dokazala, da ima morda na prvi pogled lastnosti organizacije, vendar je lahko 

vseeno skupnost. Res pa je, da je učitelj pri oblikovanju skupnosti zelo pomemben. 

Opisala  sem tudi  pravila  v skupnosti in interakcije, ki se pojavljajo med učenci in 

učitelji. 
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Ker so odnosi lahko dobri ali slabi, se v razredih pri učencih, ki so različni, lahko 

pojavljajo konflikti. Konflikti so, kot pravijo Kroflič in sod. (2011), neizbežna sestavina 

vsakega družbenega prostora, tudi razreda oziroma šole, so nujen pogoj razvoja tako 

posameznika  kot  skupnosti,  s  tem  pa  »idealna  učna  situacija«,  če  smo  seveda 

zmožni  razviti  ustrezna  komunikacijska  orodja  za njihovo reševanje. Poglobila sem 

se  v  izvor  konflikta,  analiziranje  človekove  osebnosti,  v  odzive  na  konflikte  ter 

reševanje konfliktov v obliki mediacije ter vrstniške mediacije. 

 

Pri vseh teorijah sem ugotovila, da je učitelj res najpomembnejši člen za ustvarjanje 

dobre razredne skupnosti, zato sem primerjala vlogo vzgojitelja oziroma učitelja po 

mnenju različnih avtorjev. 

 

V empiričnem delu sem povezala znanje, ki sem ga pridobila v teoretičnem delu, in 

sestavila vprašalnik za učitelje in učence. Odločila sem se za študijo primera in jo 

izvedla na dveh šolah v 4. in 5. razredu. V okviru študije primera sem izvedla 

sociometrično tehniko, da sem dobila vpogled v stanje in povezave v medosebnih 

odnosih v razredu. Nato sem vse podatke analizirala in jih primerjala z odgovori na 

vprašanja tako učencev kot tudi učiteljev (razredničark in učiteljev, ki vstopajo v oba 

razreda). 

 

Ugotovila sem, da se večina učencev v svojem razredu dobro počuti in tudi podatki 

sociometrične tehnike kažejo, da sta oba razreda dokaj dobro povezana. Morda v 4. 

razredu malo manj kot v 5., ampak vseeno dovolj dobro. Večina učencev svojemu 

učitelju   zaupa   in   jih   ocenjujejo   kot   pravične   pri   ocenjevanju,   kaznovanju  in 

obravnavanju  vseh  učencev  enako.  Vse  to  so  pomembne  komponente  za  dobro 

delovno klimo v razredu. K dobrim medosebnim odnosom pripomorejo socialne igre, 

ki jih, kot sem v raziskavi ugotovila, učitelji uporabljajo redko. V mojem primeru samo 

razredničarki in tudi onidve ne prav pogosto. Kljub temu učenci radi sodelujejo pri 

skupinskem  delu.  Ugotovila  sem tudi, da  v razredih pravila  določa  učitelj in na to 

učence z njimi seznani, ne vključuje pa jih v oblikovanje pravil. To je v primerjavi s 

prebrano  literaturo  napačno,  saj  se  mora  učenec  čutiti  pripadnega  razredu  in 

skupnim ciljem ter pravilom, da potem vidi smisel v tem, da jih upošteva. 

 

Najbolj me je presenetilo to, da se na obeh šolah tako v vzgojnem načrtu kot v 

publikaciji navajata mediacija in vrstniška mediacija, v raziskavi pa sem ugotovila, da 
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nekateri  učitelji  niti  ne  vedo,  da  se  mediacija  na  njihovi  šoli  uporablja,  nekateri 

menijo, da  se  ne  uporablja  pogosto, da  tudi  ne  nastopajo  kot mediatorji. Včasih 

dobimo  občutek, da  šole  dandanes  stremijo  k  temu, da  učenci  usvojijo določeno 

znanje, zanemarjajo pa se pristni medosebni odnosi in pomoč sočloveku. 

 

Rešitev za večjo uporabo mediacije in vrstniške mediacije vidim v izobraževanju 

učiteljev na  tem področju in seminarjih ter spodbujanju k uresničevanju zastavljenih 

ciljev  v  vzgojnem  načrtu  s  strani  ravnateljev.  Prav tako  bi  bilo  treba  spodbujati 

uporabo   socialnih  iger,   ki   po   mojem  mnenju  veliko  pripomorejo  k  boljšemu 

sodelovanju med učenci, saj z njimi gradimo na zaupanju ter toplih medosebnih 

odnosih. 
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