
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

URŠKA RODE 

 

 

PRIMERJAVA RAZISKAV IN UČITELJEVIH POJMOVANJ 

UČINKOVITEGA POUKA 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2015 



 
 

 

  



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

URŠKA RODE 

 

 

PRIMERJAVA RAZISKAV IN UČITELJEVIH POJMOVANJ 

UČINKOVITEGA POUKA 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

Mentorica: red. prof. dr. Milena Valenčič Zuljan 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Iskreno se zahvaljujem mentorici red. prof. dr. Mileni Valenčič Zuljan za strokovno pomoč, 

hitro odzivnost in vzpodbudo pri nastajanju magistrskega dela. 

Zahvaljujem se svoji družini, ki mi je tekom študija stala ob strani in verjela v moj uspeh.  

Posebno zahvalo namenjam fantu Miranu, ki me je med študijem in pisanjem magistrskega 

dela vedno skušal spraviti v dobro voljo.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Naslov 

 

PRIMERJAVA RAZISKAV IN UČITELJEVIH POJMOVANJ UČINKOVITEGA POUKA 

 

Povzetek 

 

Pouk in izobraževanje sta v sodobni družbi znanja deležna osrednje pozornosti. V zadnjih 

desetletjih so bile opravljene številne raziskave in metaraziskave učinkovitega pouka, ki 

kažejo, da učinkoviti učitelji osrednjo pozornost namenjajo učenčevemu razumevanje učne 

snovi. Gre za učitelje, ki pri pouku spodbujajo učenčevo razmišljanje in poglobljeno 

razumevanje učne snovi, sklepanje, iniciativnost, in reševanje problemov ter uporabljajo 

različne strategije, ki jih želijo razviti tudi pri učencih. Vloga učiteljev postaja v družbi znanja 

vse zahtevnejša. Učitelji se morajo nenehno učiti in profesionalno razvijati. Poleg temeljne 

usposobljenosti za vodenje pouka morajo biti učitelji usposobljeni tudi za analiziranje in 

evalviranje lastne pedagoške prakse, za uvajanje didaktičnih inovacij, sodelovanje s kolegi in 

okoljem ter  graditev učeče se skupnosti.  

Temeljni namen raziskovalnega dela je bilo ugotoviti, kako učitelji od 1. do 9. razreda 

osnovne šole pojmujejo kakovosten in učinkovit pouk ter kakšna so njihova pojmovanja 

učiteljeve vloge. Zanimalo nas je, kakšna je njihova seznanjenost z domačimi in tujimi 

raziskavami pouka, kolikšen pomen pripisujejo učiteljevemu didaktičnemu raziskovanju 

pouka in v kolikšni meri se ga poslužujejo.  

Pridobljeni rezultati raziskovanja so dali vpogled v učiteljeva pojmovanja pouka in omogočili 

analizo, v kolikšni meri so učiteljeva pojmovanja pouka usklajena s sodobnimi raziskavami 

učinkovitega pouka oz. v kolikšni meri so se učitelji seznanili z izsledki raziskav pouka in jih 

integrirali v lastna pojmovanja. Rezultati so pokazali, da pri učiteljih prevladuje višje 

pojmovanje njihove vloge. V večini menijo, da je seznanjenost z domačimi in tujimi 

raziskavami pomembna. Strinjajo se, da je učiteljevo lastno raziskovanje pouka ključno za 

izvedbo učinkovitega pouka ter da didaktično raziskovanje pouka pomembno vpliva na 

profesionalni razvoj učitelja. Večina se jih strinja tudi s tem, da bi moral vsak učitelj 

raziskovati pouk, ker je raziskovanje pouka pomembno. 

Z raziskavo smo osvetlili izkušnje učiteljev z izvajanjem raziskovanja pouka z didaktičnega 

vidika, kar bo lahko podlaga za nadaljnje spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev.  

 

Ključne besede: pouk, raziskave učinkovitega pouka, pojmovanja učiteljev, učiteljev 

profesionalni razvoj 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Title 

 

THE COMPARISON OF RESEARCH STUDIES AND THE TEACHERS' PERCEPTION 

OF EFFECTIVE INSTRUCTION 

 

Abstract 

 

Teaching and education are in a modern knowledge-based society a central focus. In the 

recent decades numerous researches and meta-analysis of effective teaching have been carried 

out numerous researches and meta-analysis of effective teaching, showing that effective 

teachers devote their central attention to students' understanding of the subject matter. It’s 

about the for teachers in the classroom that promote students' thinking and in-depth 

understanding of the subject matter, reasoning, initiative and problem solving, and use a 

variety of strategies that they also want to develop by students. The role of teachers in the 

society of knowledge is becoming increasingly more difficult. Teachers need to continually 

learn and develop professionally. In addition to the core competence of class management, 

teachers must also be qualified to analyze and evaluate their own teaching practice to induce 

teaching innovations, for the collaboration with colleagues and the environment, and for 

building learning communities. 

The basic purpose of the research was to determine how teachers from 1st to 9th grade of 

primary school consider qualitative and effective teaching and what their conceptions of the 

teachers’ roles are. We wanted to know how big is their awareness about domestic and 

foreign researches of teaching, how much importance they attach to the teachers didactic 

research of teaching and the extent to which they make use of it.  

The obtained results of the survey gave an insight into the teachers conceptions of teaching 

and enabled analysis of the extent to which the teachers' conceptions of teaching are in line 

with modern researches of effective teaching or the extent in which the teachers have 

familiarised themselves with the results of researches of teaching and integrated them into 

their perceptions. The results showed that by the teachers the higher conception of their role 

dominated. In the majority they believe that awareness about domestic and foreign researches 

is important. They agree that it is the teacher's own research which is crucial for the 

performance of effective teaching and that the didactic research of teaching has a significant 

impact on the professional development of teachers. Most of them agree with that every 

teacher should explore teaching because the research of teaching is important. 

The research gave an insight on the experiences of teachers with the execution of didactic 

research of teaching, which will be the basis for further encouragement of professional 

development of teachers. 

 

Keywords: teaching, researches of effective teaching, perceptions of teachers, teachers 

professional development 
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1 UVOD 
 

Dandanes se v osnovni šoli veliko govori o učinkovitem pouku. Učitelji imajo na voljo 

najrazličnejše strategije za poučevanje in veliko vizualnih ponazoril. Nenehno se morajo učiti 

in profesionalno razvijati. Njihovi temeljni usposobljenosti za vodenje pouka se je pridružilo 

veliko drugih nalog. Usposobljeni morajo biti tudi za analiziranje in evalviranje lastne 

pedagoške prakse, za uvajanje didaktičnih inovacij, sodelovanje s kolegi ...  

Raziskave kažejo, da je učiteljeva vloga danes še zahtevnejša, pričakovanja pa so še višja. 

Učitelji se strinjajo, da je  šolsko prakso potrebno nenehno raziskovati. Učiteljeva naloga je 

predvsem poučevanje, raziskovanje pa je stvar raziskovalcev. Učitelji v večini upoštevajo 

izsledke raziskav na področju izobraževanja, odkar so prvič stopili v razred.  

Na podlagi tega smo se odločili, da v magistrskem delu predstavimo teoretična izhodišča  

učinkovitega in kakovostnega pouka ter raziskave o učinkovitem pouku. V skladu s tem smo 

nato opredelili raziskovalne cilje in raziskali, kako osnovnošolski učitelji pojmujejo 

kakovosten in učinkovit pouk, kakšna so njihova pojmovanja učiteljeve vloge, kakšna je 

njihova seznanjenost z domačimi in s tujimi raziskavami pouka, kolikšen pomen pripisujejo 

učiteljevemu didaktičnemu raziskovanju pouka in v kolikšni meri se ga poslužujejo. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 KAKOVOST IN UČINKOVITOST V VZGOJNO- 

IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 

 

Kakovost v vzgoji in izobraževanju je širok pojem. Drugače je s kakovostjo kot posebnim 

področjem, z zagotavljanjem in ugotavljanjem kakovosti, ki temelji na raziskavah, različnih 

paradigmah, zahteva določeno znanje in spretnosti. Koren in Brejc (2011) sta predstavila 

kakovost z vidika samoevalvacije. »Na podlagi dosedanje prakse samoevalvacije na šolah in 

sprejetih predpisov je namreč Ministrstvo za šolstvo in šport leta 2008 razpisalo projekt 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij in znotraj tega 

dva podprojekta, ki jih v sodelovanju z drugimi javnimi zavodi vodi in koordinira Šola za 

ravnatelje. Gre za projekta Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ) ter Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja 

in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (uKVIZ), ki sta sofinancirana 

iz sredstev evropskih socialnih skladov. Projekta se vsebinsko in izvedbeno med seboj 

dopolnjujeta in povezujeta, tako da ju je mogoče predstavljati kot enoten projekt. Namen je 

postopno uvajanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki bo pripeljal do celovite 

in usmerjene samoevalvacije in zunanje evalvacije v šolah« (Koren in Brejc, 2011, str. 316). 
 

2.1.1 Opredelitev pojmov kakovost in učinkovitost 

 

»Z vidika učenca kakovost izobraževanja lahko pomeni dosežen standard znanja, z vidika šole 

lahko kakovost opredelimo kot učinkovito rabo javnih sredstev. Lahko pa o kakovosti 

govorimo le kot o zadovoljstvu udeležencev izobraževanja. Ne glede na to, kako je definirana 

kakovost,  je pomembno zavedanje, da so šole odgovorne javnosti in da so učitelji vključeni v 

postavljanje ciljev in politik, ki so usmerjene v spodbujanje in izboljševanje učenja in 

dosežkov učencev« (Koren in Brejc, 2011, str. 319). 

Stronach (2000) govori o kakovosti s kritične perspektive. Gre za tako imenovano kulturo 

audit. Predstavlja kulturo nenehnega preverjanja stanja in hitre spremembe šolskih sistemov. 

Postavlja se vprašanje, koliko nenehno preverjanje ustreza oz. odraža naravo vzgojno-

izobraževalnega procesa, kjer je na rezultate in njihovo uspešnost treba gledati celovito in v 

daljšem časovnem obdobju. To ne pomeni, da kakovosti šol ne moremo spremljati, pojavi se 

vprašanje, kako hitro na podlagi dobljenih rezultatov posegamo po spremembah in ukrepih, s 

katerimi želimo neko ugotovljeno stanje popraviti. Lahko povzamemo, da gre pri kakovosti 

na eni strani za odgovornosti šolskih sistemov in odgovornosti šol različnim javnostim, na 

drugi strani je notranja spodbuda za ukvarjanje s kakovostjo in temelj nenehnih izboljšav. 

Livingston in McCall (2002, v Koren in Brejc, 2011) pravita, da se izobraževalni sistemi po 

vsej Evropi spoprijemajo z izzivi sprememb in ponudbo kakovostnega izobraževanja za vse 

učence. Splošne smernice v Evropi so usmerjene v decentralizacijo in avtonomijo ter s tem 

prenos odgovornosti na šole, kar pomeni, da imajo te več svobode kot kdaj prej, da odločajo 

na ravni razreda. Avtonomija prinaša večje zahteve po odgovornosti in pomeni pritisk na 

šolske oblasti, šole in učitelje, da opišejo in utemeljijo svoje cilje in politiko ter izvajajo redno 

in javno evalvacijo svojega dela. Priložnost sodelovanja v npr. samoevalvaciji šole pa ponuja 

način pridobivanja poglobljenega razumevanja, kaj se dogaja v šolah in zakaj, in omogoča 
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skupno refleksijo o kompleksnosti medsebojnega delovanja in vpliva učenja ter poučevanja 

(Koren in Brejc, 2011). 

V posameznih državah, šolski sistemi, oblikujejo svojo lastno šolsko politiko in s tem tudi 

pristope h kakovosti. Kljub temu področje izobraževanja presega nacionalne meje. Kaže se 

potreba po oblikovanju in upoštevanju nekaterih skupnih načel, ciljev ter mehanizmov v 

evropskem in širšem prostoru. Postavljeni cilji in mehanizmi so potrebni za vzpostavljanje 

primerljivosti, združljivosti in zgraditve mednarodnih standardov v vzgoji in izobraževanju. 

Vprašanja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema je tako 

treba obravnavati najprej v okvirih nacionalnih in mednarodnih dokumentov, v katerih je 

opredeljena kakovost izobraževanja (Brejc idr., 2008).  

»Pristop učinkovitosti proučuje učinke šole na dosežke učencev, osnovno vprašanje je, kaj 

naredi šolo »dobro« in kako do več »dobrih« šol. Cilj raziskav učinkovitosti je torej 

prepoznati učinkovite šole, tako da bi njihove značilnosti lahko določili in proučili z 

namenom, da bi ugotovili, ali sploh in koliko se lahko posnemajo pri preostalih, manj 

uspešnih šolah. Učinkovitost lahko definiramo kot napredek, ki ga naredijo učenci na učnih, 

kognitivnih in formalnih elementih svojega šolanja« (Kelly idr., 2011, v Koren in Brejc, 2011, 

str. 325). 

Pristop daje pomen šoli in njenemu vplivu na dosežke učencev, s čimer presega dajanje 

prevelikega pomena socialnega kapitala in družinskega izvora na rezultate otrok. Proučuje 

učinke posameznih učiteljev in šole kot celote. Osredotoča se na vse pomembne dejavnike 

učinkovitosti, posebno pa na tiste znotraj šol in na skupne v šolskem sistemu, ki lahko najbolj 

vplivajo na učne dosežke učencev (Reynolds, 2001, v Koren in Brejc, 2011). »Raziskave so 

pokazale, da so učinkovite šole strukturno, simbolično in kulturno bolj povezane od manj 

učinkovitih ter da je pomembno razumevanje in uporaba podatkov na ravni šol« (Koren in 

Brejc, 2011). 

Zaradi velikih mednarodnih primerjalnih raziskav in prepričanja, da so šole in učitelji 

odgovorni za (ne)uspehe učencev, ima pristop učinkovitosti pomemben vpliv. »Spodbudil je 

mednarodne raziskave, kot so TIMSS in PISA, ki poročajo o učinkovitosti izobraževalnih 

sistemov z vidika dosežkov učencev in dodane vrednosti. Hkrati so rezultati učinkovitosti 

tisti, ki so dali neposredno povratno informacijo o izboljšavah vladam, lokalnim oblastem in 

šolam. Rezultati in kazalniki dajejo orodje, s katerim lahko šole postavljamo odgovorne 

širokemu naboru deležnikov. Metoda merjenja dodane vrednosti si je utrla pot tudi v pristop 

nenehnih izboljšav, kjer lahko daje šolam podatke za oceno uspešnosti izboljšav« (Kelly idr., 

2011, v Koren in Brejc, 2011, str. 326). 

Glavna slabost pristopa je iskanje končnih odgovorov, ki bi pokazali, kaj moramo narediti, da 

bo učitelj oz. šola učinkovita. Izsledki posameznih raziskav dajejo različne rezultate, 

posamezni dejavniki pa pokažejo le na nekatere pojave šolanja, pri čemer manjka ozadje teh 

rezultatov. Vpliv šol kot organizacij težko opredelimo trajnostno, saj se šole spreminjajo, 

menjajo se učitelji in ravnatelji, učenci (Reynolds, 2001, v Koren in Brejc, 2011). Avtorji 

opozarjajo, da raziskave, kot sta TIMMS in PISA, spodbujajo tekmovalnost. V njih učenci 

nastopajo in tekmujejo za svoje države. To bi lahko primerjali z olimpijskimi igrami. V 

državah pa slabši rezultati njihovih »tekmovalcev« povzročajo paniko in histerijo novih 

šolskih politik. Večje kot je tekmovanje, boljše so igre (Stronach, 2010).  
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S tem, kako se šole izboljšajo in postanejo učinkovitejše, se ukvarja pristop nenehnih 

izboljšav. Ukvarja se z vprašanjem o osredotočanju na procese izobraževanja in poti za večjo 

kakovost šolanja.  Nenehne izboljšave so osredotočene na procese sprememb in na strategije, 

potrebne za doseganje sprememb. Pri tem je v središču šola in tako velja prepričanje, da imajo 

šole lastne zmožnosti in da kakovost najbolje dosežemo, če se ukvarjamo z notranjimi 

razmerami vsake posamezne šole. Spodbuja se sistematičnost uvajanja sprememb, izboljšave 

morajo biti skrbno načrtovan in voden proces v večletnem obdobju, prav zato potrebujejo 

zunanjo podporo. Notranje razmere šole in kultura so ključne. To vključuje ne le poučevanje 

in učenje, ampak procese delovanja ter razdelitve vlog. Doseganje izobraževalnih ciljev je 

tisto, kar je pomembno in odseva prioritete posamezne šole. Predpostavlja širše definiranje 

dosežkov in ne le zgolj ocen učencev na testiranjih (Koren in Brejc, 2011). 

Pri uvajanju kakovosti na ravni šol je potreben širši pogled, saj šola ne deluje sama in 

izolirano. Spada v izobraževalni sistem, ki mora delovati sodelovalno, če želi dosegati 

najvišjo stopnjo kakovosti. Vloge učiteljev, ravnateljev, staršev, strokovnjakov, šolskih 

politikov naj bi bile določene in skladne ter predane procesom kakovosti (Reynolds, 2001, v 

Koren in Brejc, 2011). 

Pomembno je, da evalviramo oz. ugotavljamo, koliko in kako smo dosegli zastavljene cilje. 

Evalvacijo izvajamo z namenom, da bi ovrednotili in določili vrednost, kakovost, uporabnost, 

in učinkovitost ter opredelili ukrepe za nadaljnje izboljšave. Samoevalvacija je kot eden od 

temeljnih elementov različnih sistemov ugotavljanja. Je ena izmed oblik notranje evalvacije, 

kjer strokovnjaki, ki izvajajo dejavnost, vrednotijo lastno organizacijo, v našem primeru šolo, 

njeno delovanje, posamezne dele (npr. programe, področja) ali posameznike (npr. učitelje). 

Šola ima lahko pomoč zunanjih svetovalcev, a odgovornost za samoevalvacijo še vedno nosi 

sama. Prav tako je glavni uporabnik rezultatov oz. ugotovitev šola, saj proces samoevalvacije 

upošteva posebnosti vsake posamezne šole glede na velikost, organiziranost, okolje, učence, 

zaposlene itd. (Scheerens, Glas in Thomas, 2003). Omogoča torej, da šola sama opredeli 

prednostna področja oz. vidike kakovosti, ki so zanjo pomembna, kako jih bo spremljala in 

ovrednotila. Šole lahko predstavijo svoje vrednote, ki jih ni mogoče meriti, in opredelijo 

posebnosti, ki so pripeljale do dosežkov. Stronach (2010) opozarja na paradoks, da naj 

samoevalvacija spodbuja notranji profesionalizem, večinoma pa je spodbujena od zunaj in 

tudi njeni rezultati pokažejo šolo navzven. Samoevalvacijo lahko povežemo s pristopoma 

učinkovitosti in izboljšav. Ob dobri zasnovi tudi omogoča, da v izobraževalni praksi 

povezujemo oba.  

Izkušnje uvajanja pristopov h kakovosti kažejo, da je uspešnost enako odvisna od vseh ravni 

vzgojno-izobraževalnega sistema. Pri izvajanju kakovosti ima vsaka raven posebej svojo 

vlogo. Prakse v več državah pa kažejo, da ima najpomembnejšo vlogo predvsem država. Na 

sistemski ravni je pomembno določiti namene vzpostavitve sistema ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti in znotraj tega samoevalvacije (Koren in Brejc, 2011). 

Razlogi za sistematično in usmerjeno ukvarjanje s kakovostjo so različni, ker izhajajo iz 

različnih kontekstov, v katerih sistemi kakovosti nastajajo in delujejo. Večinoma se 

navezujejo na razlike v samem definiranju kakovosti, katera določa zasnovo sistemov. Tako 

so nameni sistemov kakovosti različno interpretirani in definirani. Namen ni en sam, saj jih 

ima sistem lahko več; od nadzora, zunanje odgovornosti in vrednotenja učinkovitosti do 

izboljševanja (Scheerens idr., 2003; Brejc idr., 2008).  
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»Država oz. šolski sistem ne sme sama po nepotrebnem vnašati sprememb in novosti, ki ne 

prispevajo k boljšemu učenju, poučevanju in dosežkov učencev. Vedeti morajo, kaj reforme 

sprožajo na šolah, koliko zares prispevajo k boljšemu delu in kdaj se pojavi preveč šol, ki 

zgolj nekritično skačejo iz enega projekta v drugega v veliki želji, da bi kaj storili. Vlogo pri 

tem, da zunanje spodbude po projektih, spremembah niso prepogoste, kaotične, nasprotujoče 

si ali da šole celo odvračajo od temeljnih dejavnosti, imajo tudi javni zavodi in drugi nosilci, 

pobudniki, izvajalci projektov, ki imajo posledice za dejavnost šol in vrtcev« (Koren in Brejc, 

2011, str. 331). 

Država vpliva na kakovost v šolah tudi z mehanizmi nadzora in zunanjo evalvacijo. Namen 

zunanje evalvacije mora biti zunanja spodbuda k izvajanju samoevalvacije ter »prisila« k 

javnemu poročanju šole o rezultatih delovanja. Z zunanjo evalvacijo šola pridobiva širši in 

strokovno objektiven pogled na lastno prakso, kar lahko vpliva na večanje motivacije in 

odgovornosti za kakovostno delo. V sistem se s tem vgrajuje nekakšno varovalo, da uvajanje 

kakovosti in samoevalvacijska poročila ne postanejo sama sebi namen ali nekaj, kar je treba 

napisati zato, da nas drugi vidijo, kakšni bi želeli biti, in ne takšne, kot zares smo (Scheerens 

idr., 2003).  

Države nimajo na razpolago preprostih rešitev pri odločitvah o pristopih h kakovosti, ki jih 

bodo uvajale. Obstoječe sisteme kakovosti neprestano presojajo in kritizirajo. Med 

raziskovalci in politiki lahko nastane konflikt med pogledi in vrednotami ter v razumevanju 

znanja in učenja. Država postaja vse bolj obsedena s svojo vlogo pri ustvarjanju znanja in 

veščin za uspešno konkuriranje na čedalje zahtevnejšem globalnem trgu. To se kaže z 

omejevanjem ciljev na tiste, ki jih zahteva »gospodarstvo znanja«, ter s preobremenjenostjo z 

ekonomskimi idejami o učinkovitosti, uspešnosti, »dodani vrednosti«. Izvaja se čedalje večji 

pritisk na delo šol, hkrati pa prevzema premalo odgovornosti za vlaganje v ljudi itd. Poleg 

tega je opredelitev kakovosti v preveč kvantitativnem smislu lahko razlog za vrsto 

kratkotrajnih odzivov na težave, ki so slabo zasnovani in se napačno obravnavajo (Brejc idr., 

2008). 

Koren in Brejc (2011) navajata, da je tudi v Sloveniji kakovost na državni ravni v ospredju. 

Na zakonski ravni je samoevalvacija opredeljena  kot ena od prioritet sistema ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti, ki je na sistemski ravni veliko bolj izpostavljena kot na izvedbeni 

ravni.  

Uvajanje in zagotavljanje kakovosti je potrebno videti tudi skozi uvajanje sprememb v šole in 

vrtce, ki so najpogostejši cilj uveljavljanja navedenih pristopov. Raziskave v tujini kažejo, da 

npr. »pristnih« oblik samoevalvacije skorajda ni zaslediti. Večinoma so spodbujene od zunaj 

in temeljijo na od zunaj pripravljenih protokolih in instrumentarijih. Vrednost takšnega 

pristopa pa je dvomljiva, če se ne izboljšajo dosežki in učenje učencev, čemur so vse 

dejavnosti v šolah, tudi samoevalvacija, pravzaprav namenjene (Scheerens idr., 2003). 

Pričakovanja in aktivnosti projekta KVIZ in uKVIZ na ravni šol so bile usmerjene v: 

 »spodbujanje razprave o ciljih vzgoje in izobraževanja ter o ciljih, prioritetah in merilih 

kakovosti na vseh ravneh šole, 

 usmerjanje dejavnosti šole v prednostna področja in usmerjanje prizadevanja za kakovost 

v dosežke učencev oz. učenje in poučevanje, 
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 krepitev zavedanja o temeljnih vrednotah šole, vključenost vseh zaposlenih in strokovne 

razprave med ravnateljem, strokovnimi delavci in drugimi deležniki ter odgovornost vseh 

zaposlenih za kakovost šole, 

 krepitev profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, učenje posameznika in šole kot 

učeče se organizacije, 

 spodbujanje refleksije na ravni posameznika in na ravni šole ter izmenjavo primerov 

dobre prakse učenja in poučevanja, 

 navajanje zaposlenih k sistematičnemu spremljanju in vrednotenju lastnega dela ter 

spodbujanje sistematičnega zbiranja in uporabo podatkov za načrtovanje, razvoj in 

odločanje na vseh ravneh, 

 motiviranje za uvajanje izboljšav, spodbujanje sistematičnega pristopa k aktivnostim, ki v 

šoli že potekajo, in povezovanje različnih dejavnosti in projektov, ki v šoli že potekajo, 

 spodbujanje šol k uvajanju inovativnih pristopov k izboljšavam in krepitev razumevanja 

raznolikosti interesov in pričakovanj deležnikov, 

 pridobivanje kakovostnih povratnih informacij o delovanju šole in omogočanje 

predstavitev šole, kot jo vidijo zaposleni in drugi deležniki« (Koren in Brejc, 2011, str. 

334–335). 

Projekt KVIZ izhaja iz profesionalnega prepričanja, da se kakovost v izobraževanju ne more 

doseči, ne da bi se izhajalo iz njegovega temelja, to je del v razredu. »Odnos med učenci in 

učitelji v povezovanju z vsebino mora biti v središču naporov nenehnih izboljšav. Če jih ne 

najdeš v učilnicah, jih preprosto ni. Raven učitelja je spodbujena tako, da so skupne 

dejavnosti samoevalvacije jasno prepoznavne tako na ravni šole kot na ravni vsakega učitelja. 

To velja tako za načrtovanje izboljšav kot za izvajanje, spremljanje in vrednotenje izboljšav, 

prepoznavanje in uporabo podatkov, načrtovanje nadaljnjih ukrepov. Pri tem spodbujamo 

uporabo uveljavljenih poti neformalnega učiteljevega vodenja, kot so aktivi, oddelčni 

učiteljski zbori, projektne skupine. V evalvaciji projekta KVIZ in uKVIZ so učitelji poudarili 

naslednje prednosti samoevalvacije: 

 sistematično spremljanje in vrednotenje sebe in šole; 

 izboljšanje procesov učenja, poučevanja, vzgoje, izobraževanja in dosežkov učencev; 

 krepitev strokovnih razprav in spodbujanje izmenjave primerov dobre prakse; 

 krepitev odgovornosti vseh za kakovost; 

 spodbujanje izboljšav in razvojnega načrtovanja; 

 omogočanje vsem zaposlenim, da aktivno delajo in sodelujejo pri izboljšavah; 

 krepitev profesionalnega razvoja« (Koren in Brejc, 2011, str. 336–337). 

Rezultati raziskav različno opredeljujejo vpliv posameznih dejavnikov na uspešnost učencev, 

vsi pa kažejo, da imajo pri tem pomemben vpliv socialno okolje (Marzano, 2000) in učenci 

sami. Usmerjenost k učencem je poudarjena tudi v projektih KVIZ, uKVIZ. V samoevalvacijo 

so želeli vključiti učence, kar pa jim ni uspelo, saj šole še niso bile pripravljene uveljaviti 

toliko sprememb. Evalvacije poskusa vključevanja učencev v samoevalvacijo pa so pokazale, 

da lahko nekatere značilnosti kakovostne šole po izboru učencev na srednji šoli povežemo s 

prioritetnimi cilji po izboru učiteljev. Lahko pa opazimo, da je v primerjavi z osnovno šolo ta 

povezanost šibkejša. (Koren in Brejc, 2011). 

Vedeti je potrebno, do kod je mogoče na šole pritiskati, kaj zahtevati, da je to še smiselno, da 

šole sprejmejo in imajo kaj od pristopa h kakovosti. Kar pa ne pomeni, da je ves širši 

razmislek o kakovosti nekaj, kar se dogaja le zunaj šol in da se šolam, učiteljem ter 
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ravnateljem ni treba ukvarjati s pomenom kakovosti, spremljanjem in poznavanjem sprememb 

in usmeritev v družbi, izobraževanju ter vsem, kar prinaša čas in zahteve, ki se s tem 

postavljajo pred njih (prav tam). 

»Izkušnje projekta KVIZ in uKVIZ kažejo, da je pomembno, da uvajanje kakovosti s 

samoevalvacijo šoli ne pomeni dejavnosti brez povezave s tem, kar tako počnejo, znajo. 

Pristop mora samo spodbuditi način in napor, da to znanje in izkušnje povežejo in da se kot 

šole sistematično in usmerjeno ukvarjajo skupaj z izbranimi prioritetami, da so vsi 

pripravljeni prevzeti svoj del odgovornosti. Motivirati jih je mogoče s tem, da pri 

samoevalvaciji vidijo koristi, da ni v resnici vse skupaj nič novega, nov je pristop skupnega 

iskanje prioritet, načrtovanja, izvajanja dejavnosti, vzpostavitev sodelovanja, izmenjave 

izkušenj, sprotnega spremljanja in preverjanja, uporabe podatkov, ali delamo prav in dobro« 

(Koren in Brejc, 2011, str. 344). 

 

2.2 RAZISKAVE POUKA IN UČENJA  

 

Za kakovostno ravnanje učitelja kot profesionalca je pomembno poznavanje raziskav pouka in 

učenja ter zmožnost izsledke le-teh integrirati v lastna pojmovanja. Poleg seznanjenosti o 

raziskavah je pomembno, da učitelj tudi sam raziskuje lastno pedagoško prakso. V 

nadaljevanju bomo najprej podali kratek pregled raziskav pouka in učenja. 

 

2.2.1 Zgodovinski pregled raziskav pouka 

 

Kakšen naj bi bil pouk  in  kakšna naj bi bila učiteljeva vloga v njem so vprašanja, ki so si jih 

učitelji, izobraževalci učiteljev in šolski politiki v različni obliki postavljali že v antični Grčiji, 

ko je Sokrat (5. stol. pr. n. št.), v Rimu pa Seneka (1. stol. n. št.), pisal o naravi učenja. Juan 

Luis Vives (1492–1540) in Comenius (1592–1671) pa sta izoblikovala vplivne ideje o učenju 

in poučevanju na začetku moderne dobe. V manj oddaljeni preteklosti pa imamo Johanna 

Friedricha Herbarta (1776–1841) in njegove privržence za predhodnike znanstvenega 

raziskovanja učenja in poučevanja (Dumont, Istance in Benavides, 2013). 

 

Sodobni teoretiki izobraževanja menijo, da na uspešnost izobraževanja pomembno vplivajo 

tudi odvisno medosebni stiki med učitelji in učenci. V zadnjih desetletjih so raziskovalci 

poskušali opredeliti najpomembnejše dimenzije uspešnih učiteljev. V prvi polovici 20. stoletja 

so postavljali inteligentnost kot najpomembnejšo značilnost učiteljev. Pozneje so se 

preusmerili v osebnostne značilnosti. Narejene so bile številne raziskave, da bi opredelili 

osebnostne lastnosti uspešnega učitelja in tako izbrali najboljše študente – prihodnje učitelje. 

Danes se večina raziskovalcev strinja, da so osebnostne značilnosti učitelja še vedno predmet 

razprav, ko opredeljujemo učiteljeve kompetence (Laursen, 2003). 

V začetku 20. stoletja so skušali opredeliti postopke za izbiro učiteljev predvsem s pomočjo 

testov inteligentnosti. V prvi polovici stoletja so v mnogih študijah primerjali rezultate teh 

testov z meritvami učiteljeve uspešnosti. Mnoge študije o učiteljevi osebnosti so za 

opredelitev osebnostnih značilnosti uspešnih učiteljev in za izbiro obetavnih študentov 

uporabljale standardne teste osebnosti. Le nekateri so ocenjevali tudi veljavnost napovedi. 

Osebnostni testi ne morejo napovedati, kako uspešni bodo študentje kot učitelji (prav tam). 
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Edina obširnejša raziskava, pri kateri je bil uporabljen izbirni pristop, je bila izvedena v ZDA. 

Vanjo je bilo vključenih več kot 6000 učiteljev. Izpostavili so tri osebnostne značilnosti 

učiteljevega vedenja v razredu: 

- prijazen proti vzvišen, 

- sistematičen proti površen, 

- spodbujajoč proti dolgočasen (prav tam). 

V sedemdesetih letih so mnogi raziskovalci opozarjali, da učiteljem manjkajo posebna znanja. 

Menili so, da imajo učitelji sicer dovolj izkušenj, a premalo znanja in strokovnosti. Raziskave 

so se od sredine 80. let zelo razširile (prav tam). Učitelj naj bi bil razmišljujoči praktik – 

kritičen profesionalec, ki se kritično in s premislekom sooča s kompleksnostjo konkretne 

praktične izkušnje, jo analizira in spreminja. Razmišljujoči učitelj je blizu učitelju akcijskemu 

raziskovalcu. Pojma sta v tesni medsebojni povezanosti. Učitelj razmišljujoči praktik bo 

verjetno prej čutil notranjo potrebo po raziskovanju lastne pedagoške prakse oziroma ga bo 

zunanji raziskovalec prej nagovoril k raziskovanju. Tisti učitelj, ki postane v procesu 

akcijskega raziskovanja soraziskovalec lastne pedagoške prakse, bo ob uspešnem 

raziskovanju in inoviranju uvidel prednosti takega načina dela za poglobljeno razumevanje 

pedagoškega procesa in lastnega poklicnega razvoja ter s tem za kakovost učnega procesa. Za 

učiteljev poklicni razvoj je torej nadvse dragoceno učitelje usposobiti za raziskovanje lastne 

prakse ter jim pri tem pomagati že v času študija, zelo pomembno vlogo ima v procesu 

pripravništva mentor (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Bizjak, Krištof in Kalin 2007). O tem bomo 

vec spregovorili v poglavju o raziskovanju učiteljev. 

 

2.2.2 Raziskave učenja 

 

Koncept učenja se je v 20. stoletju zelo spreminjal. Behavioristi so ga dojemali kot proces 

krepitve odzivov z nagradami, kognitivni psihologi pa so poskrbeli za temeljite spremembe s 

tem, da so osrednjo vlogo pripisali procesiranju informacij, tj. usvajanju znanja na precej 

pasivne načine. Kasneje se je pozornost preusmerila na aktivno vlogo učencev kot 

ustvarjalcev pomenov; pojavi se nova metafora »konstruiranje znanja«. Proti koncu stoletja je 

to konstruktivistično domnevo nekoliko zasukalo spoznanje, da situacija, v kateri poteka 

kognicija in učenje, pomembno vpliva na oba procesa. Sociokonstruktivizem razume učenje 

kot »participacijo« oziroma »družbeno pogajanje«. Je pristop, ki je trenutno prevladujoč 

pogled na učenje. Psihološke procese, ki se razvijajo v posamezniku, razume kot refleksivno 

in enakovredno povezane z družbenimi ter situacijskimi vidiki, ki vplivajo na učenje (Cobb in 

Yackel, 1998, v Dumont idr., 2013). To je razlika med sociokonstruktivističnim pristopom in  

sociokulturnim, ki daje prednost družbenim in kulturnim procesom (Dumont idr., 2013). V 

nadaljevanju bomo podrobneje osvetlili posamezne smeri. 

 

2.2.2.1 Behaviorizem  

 

»Raziskovanje učenja se je v prvi polovici našega stoletja skoraj v celoti opiralo na 

behavioristično psihologijo. Začetne raziskave eksperimentalne psihologije so bile usmerjene 

v odkrivanje preprostih, temeljnih principov in zakonov, s katerimi bi lahko razložili in 

napovedali celotno človekovo delovanje in spreminjanje« (Valenčič Zuljan, 1999, str. 69). 
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Behavioristično razumevanje učenja se je začelo razvijati v Združenih državah Amerike v 

zgodnjih letih 20. stoletja (Dumont idr., 2013). Osredotoča se na proučevanje vedenja, 

katerega se opazi na zunaj, in gleda na učenje kot na proces ustvarjanja zvez med dražljaji in 

reakcijami (Marentič Požarnik, 2000). Temeljna podmena behavioristične perspektive je, da 

se učenje sestoji iz sprememb v vedenju, ki se zgodi zaradi usvajanja, krepitve in uporabljanja 

asociacij med dražljaji iz okolja in opaznimi odzivi posameznika (Dumont idr., 2013). 

Najpomembnejša behaviorista na področju izobraževanja sta bila Thorndike in Skinner. 

»Thorndikova različica behaviorizma, v angleščini »connectionism«, je prevladovala v prvih 

desetletjih 20. stoletja. Thorndikova hipoteza je bila, da povezave med dražljaji in odzivi 

nadzorujejo različni zakoni učenja, med katerimi je najpomembnejši »zakon učinka«: odziv 

na dražljaj se okrepi, če mu sledi pozitivni učinek nagrajevanja; in to poteka avtomatično, 

brez intervencije zavestne aktivnosti« (Dumont idr., 2013, str. 38–39). Dumont idr. (2013) 

navajajo primer: »Koliko je 16 + 9?« Peter odgovori: »25.« Okrepitev s strani učitelja: 

»Pravilno, Peter.« Drugi pomembnejši zakon je »zakon vadbe«, kjer vezi med odzivi in 

dražljaji postajajo močnejše s ponavljanjem in z vadbo (Dumont idr., 2013). Thorndikov 

zakon učinka je imel močan vpliv na nadaljnji razvoj teorij učenja, predvsem na Skinnerja in 

na oblikovanje teorije podkrepitve (Marentič Požarnik, 2000).  

 

»V nasprotju s Thorndikom je Skinner razlikoval med vedenjem, ki ga povzročajo zunanji 

dražljaji, in operativnim vedenjem, ki ga povzroča posameznik (npr. spontano zavzemanje 

pravilne drže telesa za serviranje pri tenisu). Nagrajevanje (trener zakliče »odlično«) pravilnih 

delov (pravilne drže telesa) bolj kompleksnega vedenja, ki ga razumemo kot celoto (pravilno 

serviranje), okrepi to vedenje; zato obstaja tudi večja verjetnost, da se bo vedenje ponovilo« 

(Dumont idr., 2013, str. 39). »Skinner je opredelil učenje kot razmeroma trajno spremembo v 

vedenju, ki jo lahko odkrijemo z opazovanjem, in nanj vplivamo s podkrepitvijo, ki vedenju 

sledi« (Marentič Požarnik, 2000, str. 14). Zagovarjal je svojo teorijo operativnega 

pogojevanja, češ da jo je moč neposredno aplicirati na učenje v učilnicah, čeprav je temeljila 

na eksperimentih z golobi in drugimi živalmi (Dumont idr., 2013). Dokazal je, da se vedenje, 

ki je nagrajeno, pojavlja pogosteje oziroma se utrdi (Marentič Požarnik, 2000).  

Evropska vzporednica behaviorističnih teorij sta bili v prvem delu 20. stoletja geštalt 

psihologija in würzburška šola psihologije mišljenja. Obe šoli sta izražali močno nestrinjanje 

z razumevanjem psihologije kot znanosti o vedenju. Njuni  pripadniki so menili, da je takšno 

prepričanje preveč mehanistično. Behaviorizem v Evropi je bil sicer precej poznan, nikoli pa 

ni postal tako prevladujoč kot v Združenih državah Amerike (Dumont idr., 2013). Bigge 

(1971, v Dumont idr., 2013) pravi, da je ključna podmena geštalt psihologije izražena v 

nemški besedi Gestalt, ki pomeni »konfiguracijo« – organizirano celoto, ne skupek delov. 

Zastopniki, npr. Wertheimer in Köhler, so dokazovali, da človeškega obnašanja ne moramo 

razumeti v celoti, če ga, kot predlagajo behavioristi, razgradimo na njegove sestavne dele. 

Menili so ravno nasprotno, človeško obnašanje je potrebno proučevati kot celoto.  

Geštalt psihologi so najprej raziskovali zaznavanje in izhajali iz predpostavke, da človek pri 

zaznavanju teži k ustvarjanju smiselnih vzorcev oz. celot. To se dogaja tudi pri učenju, ko 

problemsko situacijo preoblikujemo tako, da postane podobna temu, kar že vemo, in da za nas 

dobi logično podobo (Marentič Požarnik, 2000, str. 15). »Geštalt psihologija je k razumevanju 

učenja in mišljenja prispevala predvsem s študijami vpogleda: učimo se s pridobivanjem 

vpogleda, z odkrivanjem strukture in s posledičnim razumevanjem. Učenje z vpogledom se 

zgodi kot nenadna rešitev problema« (Dumont idr., 2013, str. 40). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Urška Rode – magistrsko delo 

 

10 
 

2.2.2.2 Kognitivizem 

 

V petdesetih letih prejšnjega stoletja se je zgodila »kognitivna revolucija«, kar pomeni premik 

od behaviorizma h kognitivni psihologiji (Gardner, 1985, v Dumont idr., 2013). Na ljudi so 

začeli gledati kot na predelovalce informacij in ne kot skupke odzivov na zunanje dražljaje. 

Razlog za ta premik je bil npr: naraščajoče nezadovoljstvo z zmožnostjo behaviorističnih 

teorij, da razložijo kompleksne mentalne pojave in pojav računalnikov kot naprav za 

procesiranje informacij, kar je pozneje postala metafora za človeški um. Proučevanje navzven 

vidnega vedenja, je zamenjal cilj: analiziranje in razumevanje notranjih mentalnih procesov in 

struktur znanja, ki so podlaga človeškega vedenja (Dumont idr., 2013). 

 

Kognitivizem je psihološka smer, ki poudarja pomen človekovih notranjih mentalnih, 

predvsem spoznavnih procesov pri učenju (npr. vpliv predznanja, ciljev, pričakovanj) in 

poudarja doseganje globljega razumevanja (Marentič Požarnik, 2000). Kognitivni pogled na 

učenje pravi, da je bistvo vsakega učenja pridobivanje znanja. Otroci usvojijo nove 

informacije v učnem okolju, nato od njih pričakujemo, da jih bodo nadaljnje uporabljali v 

povsem drugačnih življenjskih situacijah. To lahko naredijo le, če jih ustrezno razumejo in 

shranijo v dobro organiziran dolgoročni spomin. Kognitivno raziskovanje učenja skuša odkriti 

načine, ki omogočajo usvajanje in shranjevanje znanja. Številni od njih omogočajo 

procesiranje informacij; kot na primer pri računalnikih, ki predelajo podatke s pomočjo 

matematičnih algoritmov. Lahko trdimo, da so bile teorije o procesiranju informacij vselej 

temelj kognitivnega raziskovanja učenja in so še vedno. Raziskovalci so poglobili uvid v 

aktivno vlogo, ki jo imajo učenci pri učenju. Usvajanje znanja je odvisno od ciljev, ki jih 

imajo učenci v življenju, od posebnih učnih ciljev, učnih strategij, zaupanja v svoje zmožnosti 

za reševanje problemov in podobnih dejavnikov. Sodobna kognitivna znanost je zelo obsežna 

in zajema tudi področje učenja. Težko je najti eno samo raziskavo, v kateri ne bi bilo 

objavljene ideje iz kognitivne znanosti. Posledica je, da kognitivni pogledi na učenje ne 

tekmujejo z drugimi pogledi (na primer biološkimi ali psihološkimi), temveč se pokrivajo z 

njimi (Dumont idr., 2013). 

 

Dumont idr. (2013) navajajo, da so raziskovalci, učitelji, načrtovalci šolskih politik, starši in 

učenci dolgo časa presojali uspešnost učenja glede na količino usvojenega znanja. V nasprotju 

s tem moderna kognitivna znanost dokazuje, da je vsaj tako kot količina pomembna kakovost 

znanja. Znanje ima lahko neustrezno strukturo, ko ima posameznik veliko količino znanja, a 

ga je še vedno nesposoben uporabiti pri reševanju realnih življenjskih problemov. 

 

»Tako behavioristi kot kognitivisti se strinjajo, da so za uspeh posameznikovega učenja 

potrebni notranji (učenec) in zunanji dejavniki (okolje). Vendar pa se behavioristi bolj 

usmerijo v oblikovanje okolja, ki naj bi vplivalo na učenje, kognitivisti pa poudarjajo pomen 

notranjega spreminjanja učenca in vplive, kot so postavitev svojih ciljev, ovrednotenje 

dosežka« (Valenčič Zuljan, 1999, str. 74). 

 

2.2.2.3 Konstruktivizem  

 

»Korak dlje od kognitivizma gredo konstruktivistično usmerjeni teoretiki učenja. Poudarjajo, 

da znanja v gotovi obliki ni mogoče nekomu drugemu »dati« niti od nekoga »sprejeti«. 

Vsakdo ga mora z lastno miselno aktivnostjo ponovno zgraditi. Mnenje konstruktivistov je, da 

znanja ne sprejemamo od zunaj, ampak ga sami izgrajujemo (konstruiramo) z lastno 

aktivnostjo v procesu osmišljevanja svojih izkušenj« (Marentič Požarnik, 2000, str. 17). 
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Kognitivni psihologi so v svojih raziskavah človeškega učenja in mišljenja začeli izvajati 

kompleksnejše naloge kot samo preproste laboratorijske eksperimente, ki so jih uporabljali 

behavioristi, zato da bi pojasnili notranje mentalne procese in strukture znanja. Nato se je v 

sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja pojavila ideja, da učenci niso le pasivni 

prejemniki informacij, ampak aktivno gradijo svoje znanje in veščine skozi interakcije z 

okoljem in z reorganiziranjem lastnih mentalnih struktur (Dumont idr., 2013). Resnickova 

(1989, v Dumont idr., 2013) je pojasnjevala, da se učenje ne zgodi s posnemanjem informacij, 

temveč z razlaganjem informacij. Učence torej razumemo kot ljudi, ki ustvarjajo pomene. De 

Corte in Verschaffel (1987, v Dumont idr., 2013, str. 41) sta našla dokaze, ki podpirajo tak 

konstruktivističen nazor o učenju otrok (celo pri reševanju preprostih problemov seštevanja in 

odštevanja). »Pri prvošolcih sta opazila raznolike strategije reševanja, med katerimi jih je bilo 

veliko takšnih, ki jih ne učijo v šolah; učenci so jih ustvarili sami. Npr., da bi rešili problem 

»Peter je imel nekaj jabolk; 5 jih je dal Ani in zdaj jih ima 7; koliko jabolk je imel na 

začetku?«, so nekateri otroci ugibali začetno količino in svojo oceno preverili tako, da so od 

nje odšteli pet in pogledali, ali ostane sedem. Do rešitve problema so torej prišli na način 

poskusov in zmot, ki so ga razvili sami«. 

Phillips (1995, v Dumont idr., 2013) ter Steffe in Gale (1995, v Dumont idr., 2013) pravijo, 

da obstaja več vrst konstruktivizma. Eno od razlikovanj, je med radikalnim in zmernim 

konstruktivizmom. Radikalni konstruktivisti trdijo, da je vse znanje samo idiosinkratična 

kognitivna konstrukcija in ne odsev realnosti »tam zunaj«. Po mnenju zmernih (ali 

realističnih) konstruktivistov pa učenci pridejo do kognitivnih struktur, ki sčasoma sovpadajo 

z zunanjimi realnostmi v okolju; na ta proces konstruiranja lahko vplivamo s poučevanjem. 

Vendar je prepričanje, da je učenec v središču učnega procesa, učitelj pa je njegov miselni 

vodič (in ne neposredni prenašalec znanja), skupno vsem konstruktivističnim perspektivam« 

(Dumont idr., 2013). 

Kritika konstruktivizma je naslovljena na njihovo podmeno, da kognicija in učenje potekata v 

izoliranem umu, znanje pa je nekaj samozadostnega ter neodvisnega od situacij, znotraj 

katerih nastaja. Nova paradigma razume učenje in kognicijo kot interaktivno dejavnost med 

posameznikom in situacijo, za znanje pa pravi, da je umeščeno in da je delno proizvod 

dejavnosti, konteksta in kulture, v kateri se razvija in v kateri je uporabljeno (Brown idr., 

1989, v Dumont idr., 2013).  

»Kognitivno-konstruktivistične teorije učenja in poučevanja, so veliko ustreznejša pot k 

razvijanju samostojnega in kritičnega učenca s predelanim sistemom znanja, ki ga bo učenec 

prenašal v življenju in tudi aktivno spreminjal. Prav tako so podlaga učiteljevemu učenju in 

spreminjanju« (Valenčič Zuljan, 1999, str. 66). 

 

2.2.2.4 Sociokonstruktivizem  

 

»Socialni konstruktivizem je prispeval spoznanje, da je za učenje bistvenega pomena dialog, 

možnost spraševanja, sprotnega preverjanja smisla, lastnih domnev v skupini, tj. proces 

»skupinskega sodelovanja v socialnem procesu konstrukcije znanja«, se pravi, da učenje ni le 

individualna zadeva, nekakšen proces, ki poteka v posamezniku. Medtem ko je Jean Piaget 

(1896–1980) pri tem poudarjal dialog med vrstniki, pa je ruski psiholog Lev Semjonovič 

Vigotski (1896–1934) dajal prednost socialni interakciji med otrokom in odraslimi« (Marentič 

Požarnik, 2000, str. 18).  
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Vse se je začelo spreminjati proti koncu 20. stoletja. »Najprej je v sedemdesetih in 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja izjemen napredek pri razumevanju struktur znanja, 

veščin in procesov, ki so podlaga uspešni rabi znanja, obudil zanimanje za učne procese, ki so 

potrebni za usvajanje takih kompetenc, posledično pa tudi za načine poučevanja, ki lahko 

podprejo njihovo usvajanje. Nato pa je vzpon sociokonstruktivistične paradigme, ki poudarja 

pomembnost konteksta, predvsem pa socialnih interakcij, vzbudil še zanimanje za neposredno 

raziskovanje učenja v kompleksnih življenjskih situacijah znotraj učilnic« (Greeno idr., 1996, 

v Dumont idr., 2013, str. 44). V zadnjih dveh desetletjih se je tudi raziskovanje učenja v 

izobraževalnih procesih močno spremenilo. Proučevanje učenja je imelo večji vpliv na 

izobraževanje, kot so ga imele behavioristične študije, ker so pozornost preusmerili na učenje 

in poučevanje v pravih učilnicah, pri čemer so raziskovalci uporabljali različne kvalitativne in 

kvantitativne raziskovalne metode. K našemu razumevanju je veliko prispevalo, spoznanje, 

kako se učenci učijo različnih predmetov in razumevanje metod poučevanja, ki spodbujajo 

produktivno učenje (Dumont idr., 2013). 

 

2.3 SODOBNE RAZISKAVE POUKA IN META RAZISKAVE 

 

2.3.1 Metaanaliza 

 

Pregled zgodovine uporabe metaanalize v družboslovju kaže, da so se konec sedemdesetih let 

prejšnjega stoletja začele razvijati nove metode kombiniranja izsledkov raziskav, ki so 

obravnavale iste teme (Creemers in Kyriakides, 2013). 

Hattievo delo Visible learning je rezultat 15 letne raziskave in sintetizira več kot 800 

metaanaliz (več kot 50.000 študij) v povezavi z vplivi na dosežke učencev. Predstavlja doslej 

največjo zbirko raziskav, ki temeljijo na dokazih, kaj dejansko deluje v šolah za izboljšanje 

učenja. 

Dejavniki, ki vplivajo na dosežke so opredeljeni kot učenci, dom, šola, učni načrt, učitelji in 

učne strategije. Model poučevanja in učenja je razvit na osnovi pojmov vidno poučevanje in 

vidno učenje. Pomembno sporočilo knjige je, da je tisto, kar je najboljše za študente, podobno 

temu, kar je najboljše za učitelje. To vključuje pozornost pri načrtovanju zahtevne učne ure, ki 

predstavlja nek izziv. Pri tem je jasno, kaj pomeni uspeh in pozornost pri učnih strategijah za 

razvoj konceptualnega razumevanja o tem, kaj učitelji in učenci vedo ter razumejo (Hattie, 

2009). Visible learning govori o uporabi dokazov za gradnjo in obrambo modela poučevanja 

in učenja. V preteklosti je prišlo do težav pri povzemanju in primerjanju velikega števila  

raziskav o učnih metodah in tistemu »kar deluje oz. je učinkovito« v šolah. Velika večina 

novosti ali strategij, lahko rečemo, da »deluje«, saj je mogoče dokazati, da imajo pozitiven 

učinek (Hattie, 2009). 

Pregled zgodovine uporabe metaanalize v družboslovju kaže, da so se konec sedemdesetih let 

prejšnjega stoletja začele razvijati nove metode kombiniranja izsledkov raziskav, ki so 

obravnavale iste teme. Te metode imenujemo metaanaliza (Creemers in Kyriakides, 2013). 

Pojem metaanaliza je leta 1976 uvedel Gene Glass, kjer so bili učinki v vsaki študiji, 

pretvorjeni v nekakšno mero imenovano velikost učinka, zato da bi bili lahko učinki 

količinsko opredeljeni in primerjani. John Hattie (2009) velikosti učinka uporablja zato, da 

nam omogoča veliko bolj prefinjeno presojanje o tem, kar res vpliva na učenje in dosežke 

učencev. Kožuh (2005) se naslanja na Glassovo definicijo metaanalize, ki jo opredeljuje kot 

»statistično analizo množice analitičnih rezultatov iz posamičnih raziskav (študij), z namenom 
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sinteze raziskovalnih spoznanj« (Glass, 1976, str. 3, v Kožuh, 2005, str. 9). Aplikacija 

metaanaliz je pokazala, da raziskovalni izsledki niti približno niso tako nasprotujoči kot so 

raziskovalci prvotno menili ter da se lahko iz obstoječih raziskav izpelje uporabne in trdne 

splošne zaključke.  

 

Hattie (2009) z ustreznim strokovnim znanjem vzpostavi te študije v kontekst. Na primer, ko 

povzema umetnost poučevanja pravi da, akt poučevanja doseže svoje bistvo uspeha, potem, 

ko je učna ura že strukturirana, ko je bila učna snov že podana, pouk pa je že zaključen. 

Umetnost poučevanja in njeni največji uspehi, se nanašajo na »kaj se bo zgodilo potem«. 

Način, kako učitelj reagira na to, kako učenec razume, sprejme, zavrne in/ali znova izumlja 

vsebine in znanja, kako učenec povezuje in uporablja vsebine z drugimi nalogami in kako 

učenec reagira z vidika uspeha in neuspeha nasproti vsebinam in metodam, ki jih poučuje 

učitelj. Učenje je spontano, individualno, in pogosto pridobljeno z naporom. Je počasen in 

postopen  proces, ki ima lahko svoj tok poteka, vendar zahteva, strast, potrpežljivost in 

pozornost do detajlov (od učitelja in učenca). 

 

Ključna ugotovitev raziskave je, da imajo najmočnejši vpliv na doseganja povratne 

informacije. Ampak s temi informacijami moramo biti previdni. To ne pomeni, da moramo 

dati otrokom več in več povratnih informacij, da izboljšajo svoje dosežke. Potrebna je 

kakovostna povratna informacija, ki ima največji učinek, ko učitelji prejmejo več in boljše 

povratne informacije o njihovem poučevanju (Hattie in Timperley, 2007, v Hattie, 2009). 

Skupni pozitivni učinek dobrega upravljanja razreda ni presenetljiv. Še več, nekateri vidiki 

upravljanja razreda lahko spodbujajo večje dosežke, na primer: učiteljeva sposobnost za 

prepoznavanje in hitro ukrepanje v primeru morebitnih težav, učiteljevo ohranjanje čustvene 

objektivnosti, učinkoviti disciplinski posegi, priznavanje ustreznega vedenja, neposredne in 

konkretne posledice za nedostojno vedenje (Hattie, 2009). 

Hattie (2009) iz metaanaliz, ki se nanašajo na izobraževanje učiteljev, povzema, da je 

pomembno, da se učitelji otresejo predhodnih pojmovanj o poučevanju, predvsem pa jih je 

treba spodbujati, da vidijo poučevanje skozi oči svojih učencev.  

 

Vse metaanalize na področju kakovosti poučevanja in učenja, prihajajo iz učenčevih 

vrednotenj visokošolskih in univerzitetnih učiteljev. Kakovostni učitelji, kot so ocenili učenci, 

so tisti, ki pripravijo izzive, imajo visoka pričakovanja, spodbujajo učenje njihovega predmeta 

in tisti, ki cenijo več vidikov predmeta. Učitelji morajo poznati učenčev vidik učenja zato, da 

imajo lahko boljše razumevanje, kako učenci gledajo na učenje (Hattie, 2009). Hattie nas tudi 

opominja, da so lahko posledice slabega poučevanja uničujoče, ne samo, ko so učenci v 

razredu, vendar ponavadi trajajo več let. 

Obstaja veliko učnih strategij, ki imajo pomemben vpliv na učenje učencev. Učinkovito 

poučevanje se pojavi, ko učitelj odloči učne namene in merila uspeha, ki so pregledni za 

učence, demonstrira jih z modeliranjem, preverja razumevanje in utrjuje, kar je bilo učencem 

povedano, nato pa vse skupaj poveže in zaključi. Te učinkovite strategije poučevanja 

vključujejo veliko sodelovanja, predhodnega načrtovanja in razpravo med učitelji, 

optimizacijo vzajemnega učenja in zahtevajo izrecne učne namene in merila uspeha. Jasno je, 

da so razlike med učitelji tiste, ki naredijo razlike v učenju učencev (Hattie, 2009). 

Hattieva zgodba govori o prepoznavanju poučevanja in učenja. Izurjeni učitelji se 

osredotočajo na učenčevo kognitivno razumevanje snovi, ki jo poučujejo. Gre za učitelje, ki 

osredotočajo svoje spretnosti na razvoj načina razmišljanja, sklepanja in poudarjanja 
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reševanja problemov in na strategije pri poučevanju vsebin, ki jih želijo predstaviti učencem. 

Gre za učitelje, ki omogočajo učencem, da naredijo več, kot tisto, kar jim naročijo. 

V tem stoletju je prišlo do velikega razvoja empiričnega raziskovanja pedagoških raziskav. 

Razvoj metodologije empiričnega pedagoškega raziskovanja v tem času je prinesel širjenje 

zavesti o pomenu in potrebi empirične podgradnje raziskovalnega dela. Pedagogika se je v 

tem času razvila in prilagodila razmeram raziskovanja vzgojnih pojavov. Uporablja se vrsta 

novih metod in raziskovalnih pristopov (npr. kriterijski testi znanja, akcijsko raziskovanje, 

novi modeli pedagoškega eksperimenta, evalvacijske raziskave, različne zahtevnejše 

statistične analize in podobno). S tem so se odprle možnosti za široko uporabo metod 

empiričnega raziskovanja (Kožuh, 2005). 

V znanstveni in strokovni literaturi se že dolgo pojavljajo pregledi (review), ki poskušajo 

strnjeno prikazati pomembnejša znanstvena prizadevanja in rezultate o neki problematiki. 

Veliko takšnih pregledov predstavlja sintezo rezultatov več raziskav. Glass (1976, v Kožuh, 

2005) je že pred leti ugotovil pomanjkljivosti dotedanjih znanstvenih pogledov. Avtorji 

pregledov in poročil večinoma izbirajo raziskave in študije bolj naključno kot ne. Rezultati in 

ugotovitve raziskav so opisani v povzetkih, ki so nenatančnih in preveč opisni. Metodološka 

zgradba takšnih pregledov je vsakokrat drugačna; zato so ugotovitve premalo zanesljive, 

nesistematične in velikokrat neprimerljive. Avtorji pregledov po Glassu premalo pregledno 

prikažejo svojo metodologijo (npr. obdelavo empiričnih rezultatov). Tudi sicer je 

metodološka zgradba teh pregledov nezahtevna in preprosta (Kožuh, 2005). 

»Glavni vzrok takšnega stanja je Glass videl v nerazviti metodologiji integracije raziskovalnih 

rezultatov več študij. »Potrebujemo metode, ki bodo omogočale sistematično vrednotenje 

raziskovalnih rezultatov, da bi lahko izvlekli bistvena spoznanja iz velikanske množice 

posameznih raziskav« (Glass, 1976, str. 4). Po njem običajni pogledi te naloge ne morejo 

ustrezno opraviti« (Kožuh, 2005, str. 8). 

Zato je Glass empirične raziskave razvrstil v tipe analiz: 

- primarno analizo, 

- sekundarno analizo in 

- metaanalizo. 

»Primarna analiza je osnovni postopek obdelave podatkov, ki ga običajno izvaja tisti, ki je 

raziskavo načrtoval. Sekundarna analiza je ponovna analiza podatkov, namenjena 

odgovarjanju na prvotna raziskovalna vprašanja s pomočjo popolnejših in boljših statističnih 

metod. Izvajajo jo navadno raziskovalci, ki niso sodelovali že v prvi analizi, imajo pa dostop 

do empiričnih podatkov. Metaanaliza je kvantitativna obdelava rezultatov (ne podatkov!) 

raziskav; ti so objavljeni v poročilih in elaboratih pa tudi v pregledih. Metaanalitik izvaja 

statistične analize kvantitativnih rezultatov iz posameznih raziskav« (Kožuh, 2005, str. 9). 

Če pomislimo na Glassove tri analize, takoj ugotovimo, da ni povsem jasne razmejitve med 

primarno in sekundarno analizo. Obe se ukvarjata z osnovnimi podatki (surovimi empiričnimi 

rezultati). Raziskovalna vprašanja so ista. Razlikujeta se le v uporabljenih statističnih 

metodah. Sekundarna analiza poteka pozneje, ko je primarna že zaključena (z interpretacijo in 

posplošitvami rezultatov vred). Pogosto jo izvaja nekdo drug. To je premalo, da bi upravičeno 

uporabili izraz primarna in sekundarna analiza. Jasna pa je razmejitev med prvima dvema in 

metaanalizo. Metaanaliza se ne ukvarja z osnovnim empiričnim gradivom (s surovimi ali 
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osnovnimi empiričnimi podatki), temveč z rezultati, dobljenimi iz osnovnih podatkov (Kožuh, 

2005). »Bolje bi bilo postaviti klasifikacijo tako, da bi razlikovali (Kožuh, 2005, str. 9): 

- primarno analizo, ki pomeni neposredno uporabo znanih raziskovalnih metod in tehnik 

pri raziskovanju vzgojnih ali kakšnih drugih pojavov (npr. sociometrični postopki, 

eksperiment, uporaba ocenjevalnih lestvic, lestvic stališč itd.), 

- sekundarno analizo, ki pomeni postopke, s katerimi ne proučujemo neposredno samih 

pojavov, temveč obdelujemo rezultate, dobljene s pomočjo primarne analize.«  

Metaanaliza je po tej delitvi le vrsta sekundarne analize in sicer tista, kjer gre za integracijo 

rezultatov iz več primarnih analiz (Kožuh, 2005). 

V metaanalitični raziskavi se uporabljajo kar najbolj objektivne metode pri iskanju in izbiri 

raziskav (študij), opisujejo značilnosti raziskav s kvantitativnimi izrazi (termini), izražajo 

učinki v vseh raziskavah na skupni lestvici jakosti učinka (tehtanje ali ponderiranje učinkov 

glede na neko enotno lestvico) in uporabljajo kvantitativne (statistične) metode za določanje 

razmerja med značilnostmi in rezultati raziskav (Glass, 1976, str. 3–4, v Kožuh, 2005, str. 9–

10). 

Iz teh značilnosti vidimo, da po Glassu ni vsak pregled že metaanaliza. Pri obdelavi ni 

pomemben le predmet obdelave (ta je v obeh primerih enak), temveč tudi metodologija, ali 

pot od vprašanj do ugotovitev. Cilj metaanalize je ugotoviti, kako značilnosti raziskav 

vplivajo na razlike, učinke, ravni statistične pomembnosti, ali najbolje rečeno na jakosti 

učinka (Kožuh, 2005). 

Pojavil se je velik interes za teoretsko utemeljitev in problematiziranje metaanalize kot 

metode. Nato pa je prišlo do problema, kako potegniti ločnico med pregledi in metaanalizo. 

Že izraz metaanaliza je bil deležen razprav in kritike. Moteče je, da izraz metaanaliza izziva 

asociacije na neko višjo vrsto analize v primerjavi s primarno analizo in sekundarno analizo. 

Sliši se, kakor, da gre za nadanalizo v smislu ravni znanstvenosti. Problem je tudi v tem, da 

izraz zveni bolj v smislu razčlenjevanja ali delitve, v bistvu pa je metaanaliza povezovanje. 

Nekateri avtorji menijo, da bi se takšnemu pregledu bolj prilegal izraz sinteza kot analiza. 

Noben novi izraz se ni uveljavil in ustalil, npr. raziskovalna integracija, raziskovalna sinteza, 

metasinteza in podobno (Kožuh, 2005). 

Aplikacija metaanaliz v raziskovalno literaturo je pokazala, da raziskovalni izsledki niti 

približno niso tako nasprotujoči kot smo mislili, ter da lahko iz obstoječih raziskav izpeljemo 

uporabne in trdne splošne zaključke. Metaanalize so običajno izvedene iz dveh glavnih 

razlogov (Creemers in Kyriakides, 2013): 

1. Raziskovalci želijo odkriti, na kateri stopnji je kumulirano znanje na nekem področju, 

glavni cilj pa je zagotoviti najnovejša spoznanja, ki jih lahko uporabijo tako raziskovalci kot 

praktiki.  

2. Raziskovalce lahko zanima tudi uporaba izsledkov metaanalize kot argument oziroma 

izhodiščna točka za oblikovanje teorije oziroma načrtovanje nadaljnjih raziskav. V okviru 

raziskovanja učinkovitosti izobraževanja je bilo največ pregledov izvedenih v devetdesetih 

letih dvajsetega stoletja, vendar večina ni uporabila kvantitativnega pristopa pri oceni 

povprečnih velikosti učinkov dejavnikov šole na dosežke učencev. 
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Creemers in Kyriakides (2013) ugotavljata, da lahko: »veljavnost modela preverimo tako s 

pomočjo empiričnih raziskav kot s pomočjo kvantitativne metaanalize obstoječih raziskav 

učinkovitosti« (str. 152). 

Na primer: povezave med vodenjem pouka in dosežki učencev v različnih raziskavah 

nestanovitne, od močno pozitivne, do močno negativne ter vse vmes. Zato ne moremo pričeti 

z oblikovanjem teorije o vplivanju vodenja pouka na dosežke, kar pomeni, da bi morali 

raziskovalci kateregakoli področja izvajati metaanalize izsledkov več raziskav in odkrivati 

enostavnejše vzorce povezav, ki tvorijo osnovo raziskovalne literature, ter tako zagotavljati 

osnovo za razvoj teorij. Če izvedemo metaanalizo, lahko tudi popravimo popačene učinke 

napak vzorčenja, napak merjenja in drugih artefaktov, ki ustvarjajo navidezno nasprotujoče si 

izsledke (Hunter in Schmidt, 2004, v Creemers in Kyriakides, 2013).  

»Preden so znanstveniki začeli uporabljati metaanalizo, so za utemeljevanje znanstvene 

literature uporabljali opisni subjektivni pregled literature. V številni raziskovalni literaturi so 

se pojavljali nasprotujoči si izsledki, število raziskav pa je bilo zelo obsežno. V metaanalizi 

moramo upoštevati le tiste raziskave, ki odgovarjajo nekaterim osnovnim kriterijem 

kakovosti, kot je zagotavljanje informacij glede veljavnosti raziskave« (Creemers in 

Kyriakides, 2013, str. 191–192). 

 

2.3.2 Dinamični model učinkovitosti izobraževanja 

V zadnjem času je razvoj paradigme učinkovitosti usmerjen v dinamični model, ki se 

osredotoča na dinamičen nabor odnosov, v pogled na različne »ravni« izobraževalnega 

sistema v interakciji in doseganje variabilnih dosežkov (Creemers in Kyriakides, 2013). 

Creemers in Kyriakides (2013) sta v svojem delu raziskala in opredelila raziskovanje 

učinkovitosti izobraževanja. Raziskave učinkovitosti izobraževanja so se v večini nanašale le 

na procese znotraj razreda, izven širših šolskih dejavnikov. Večina raziskav učinkovitosti šole 

pa je vključevala pojave, prisotne v celotni šoli, s premalo poudarka na aktivnosti učitelja 

znotraj razreda. 

Raziskovanje učinkovitosti izobraževanja predstavlja skupek raziskav na različnih področjih: 

raziskave aktivnosti učiteljev, kurikula, postopkov razvrščanja, organizacije šole in 

izobraževalnih politik. Glavno vprašanje, ki se postavlja pri raziskovanju učinkovitosti 

izobraževanja je: kateri dejavniki poučevanja, kurikula in učnega okolja na različnih nivojih, 

kot so razred, šola in nivoji nad šolo, lahko posredno ali neposredno pojasnjujejo razlike v 

dosežkih učencev, ob upoštevanju značilnosti učenčevega konteksta, kot so sposobnosti, 

socialno ekonomski status in predhodni dosežki. To raziskovalno vprašanje je bilo 

obravnavano več let, včasih z optimističnim pogledom glede vpliva izobraževanja na dosežke 

učencev, včasih pa z družbeno zavestjo, da izobraževanje ne more prav mnogo vplivati na 

dosežke učencev, posebno ob ustrezni kontroli značilnosti učenčevega konteksta, kot so 

sposobnosti, motivacija in socialno kulturni kontekst (Creemers in Kyriakides, 2013). 

Creemers in Kyriakides (2013) navajata, da se je raziskovanje učinkovitosti izobraževanja 

začelo z odzivi na deli dveh avtorjev, Colemana idr. (1966) in Jencksa idr. (1972), ki sta se 

ukvarjala z enakimi možnostmi za vse. Raziskavi izvirata iz dveh disciplinarno različnih 

ozadij, sociološkega in psihološkega, sta prišli do podobnih zaključkov o velikosti deleža 

variance, ki ga lahko pojasnijo dejavniki izobraževanja. Ugotovili sta, da po upoštevanju 
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značilnosti učenca in njegovega okolja, kot so njegove zmožnosti in družinski kontekst, ne 

ostane več veliko nepojasnjene variance uspešnosti učenca. 

Prvih dveh raziskav učinkovitosti sta se v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ločeno lotila 

Edmonds (1979) in Rutter idr. (1979). Raziskavi sta se, vsaka zase, ukvarjali s 

pregledovanjem dokazov in argumentiranjem potencialne moči vpliva šolanja na življenjske 

priložnosti učencev. Ta vidik je bil optimističen, saj so številne raziskave, objavljene v tistem 

obdobju, pokazale, da učitelji, šole in morda celo izobraževanje na splošno nimajo velikega 

vpliva. Po objavi teh dveh raziskav je bilo o dejavnikih, ki razlikujejo med bolj ali manj 

učinkovitim izobraževanjem, objavljenih še mnogo raziskovalnih študij. Rezultati v prvi fazi 

raziskovanja so pokazali, da se učitelji in šole med seboj razlikujejo glede na uspešnost. 

Naslednje vprašanje pa je bilo, kolikšne so te razlike, kadar so si šole bolj ali manj 

enakovredne glede začetnih sposobnosti učencev in njihovega socialno-ekonomskega 

konteksta. Raziskovanje učinkovitosti se sicer ne konča z ugotavljanjem razlik v učinkovitosti 

šol in učiteljev. Glavno vprašanje se nanaša na razlog, zakaj posamezna šola oziroma učitelj 

dela bolje kot druga šola oziroma učitelj, kadar razlik v njihovi uspešnosti ne moremo 

pripisati razlikam v populaciji učencev v teh šolah oziroma razredih. Raziskovanje 

učinkovitosti izobraževanja pravzaprav išče teorijo, ki bi razložila, zakaj so nekatere šole in 

učitelji bolj učinkoviti kot drugi (Creemers in Kyriakides, 2013). 

Pri raziskovanju učinkovitosti izobraževanja obstajajo trije pristopi, ki pojasnjujejo zakaj in 

kako posamezna značilnost prispeva k učinkovitosti izobraževanja. Avtorja sta najprej 

izpostavila ekonomski pogled na raziskovanje učinkovitosti. Pojem učinkovitosti je v 

ekonomiji povezan s proizvodnim procesom neke organizacije, kot neka transformacija 

vložkov v rezultate. V izobraževanju predstavljajo vložke z določenimi danimi značilnostmi 

ter finančna in materialna podpora, rezultate pa predstavlja znanje učencev ob koncu šolanja. 

Ključnega pomena pri ekonomski analizi učinkovitosti so vrednosti vložkov in rezultatov 

navedene v denarju. Če stroški vložka, kot so npr. učni pripomočki in plače učiteljev, niso 

znani, potem učinkovitosti šol ne moremo določiti. S strogim izvajanjem ekonomske 

opredelitve učinkovitosti izobraževanja naletimo na mnoge težave. Najprej se pojavi težava, 

kako opredeliti želene rezultate šole. V tem primeru bi morali biti uvedeni nekakšni zaključni 

izpiti, kot v srednji šoli. Drugi problemi pa se nanašajo na težave pri določanju denarne 

vrednosti vložkov in postopkov ter na nejasnosti poteka proizvodnega postopka. Raziskave so 

pokazale, da zmanjšanje števila učencev na učitelja in/ali povečanje denarja za izobraževanje 

na učenca, ne vodi nujno do boljših dosežkov učencev. Tako nam ekonomski pogled na 

raziskovanje učinkovitosti izobraževanja še ni v pomoč pri pojasnitvi, kakšne postopkovne in 

organizacijske mere so potrebne za doseganje najvišjih dosežkov (prav tam). 

Naslednji je sociološki pogled, ki se ukvarja s tremi vidiki. Prvi se nanaša na pregled 

kontekstualnih dejavnikov izobraževanja učencev kot so socialno ekonomski status, spol ter 

socialni in kulturni dejavniki, s katerim bi opredelili učinke teh dejavnikov na dosežke 

učencev ter opredelili zmožnost izobraževanja, da premosti razlike s prilagajanjem potreb 

izobraževanja različnim skupinam učencev. Drugi pogled se nanaša na prispevanje k razpravi 

o kriterijih merjenja učinkovitosti. Pojavili sta se dve dimenziji merjenja učinkovitosti 

izobraževanja, ki se nanašata na kakovost in na pravičnost. Tretji pogled pa se nanaša na 

procesne spremenljivke, povezane s sociološkimi teorijami organizacije, ki so bile 

obravnavane kot dejavniki na nivoju šole, povezanimi z uspešnostjo učenca. Sociološki 

pogled upošteva organizacijske teorije, ki se pogosto držijo teze, da se učinkovitost 

organizacij ne da kar neposredno opisati. Prikazano pa je tudi, da so bili šolska klima, kultura, 

in struktura obravnavani kot najpomembnejši dejavniki učinkovitosti (prav tam). 
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Psihološki pogled na raziskovanje učinkovitosti izobraževanja pa se nanaša na proučevanje 

učnega procesa. Na začetku so bila raziskovanja učinkovitosti izobraževanja usmerjena v 

značilnosti učinkovitega izobraževanja, večinoma na nivoju šole, kasneje pa tudi na nivoju 

razreda (Scheerens in Creemers, 1989, v Creemers in Kyriakides, 2013). Učiteljeve lastnosti 

in dejavnosti pri poučevanju bi morale biti povezane z izboljšavami dosežkov učencev. Nastal 

je seznam učiteljevih aktivnosti, ki so se skozi čas izkazale kot pozitivno povezane z 

uspešnostjo učencev. Brophy in Good (1986), omenjata naslednji seznam učiteljevih 

aktivnosti: 

- obseg in primeren tempo poučevanja; 

- delo s celim razredom in delitev v skupine; 

- strukturiranje informacij; 

- postavljanje vprašanj učencem; 

- odzivanje na odgovore učencem; 

- vodenje dela učencev v razredu in pri domačih nalogah. 

Rosenshine (1983, v Creemers in Kyriakides, 2013) je s kombiniranjem izsledkov glede časa, 

vsebin, skupinskega dela, učiteljevih vprašanj, odgovorov učencev in učiteljevega odziva, 

določil splošni vzorec rezultatov, ki ga je imenoval neposredni model poučevanja. (Direct 

inctruction model of teaching), imenovan tudi strukturirani pristop (structured approach). 

Oblikovan je bil tudi podoben model, imenovan aktivno poučevanje (active teaching), ki je 

več poudarka namenjal vključenosti učencev v procese učenja in poučevanja. Pri aktivnem 

poučevanju in poudarek na govoru učitelja, ki ima bolj akademski kot proceduralni oziroma 

vodstveni značaj in vključuje več postavljanj vprašanj in podajanja povratnih informacij kot 

pa predavanj. (Brophy in Good, 1986). V raziskavah o poučevanju je bilo vedno manj interesa 

namenjeno aktivnosti učiteljem, njihovim učinkom in aktivnostim pri pouku, vedno več 

interesa pa učiteljevemu znanju in mišljenju (Creemers in Kyriakides, 2013). 

Priljubljen model raziskovanja učinkovitosti izobraževanja je bil Carrollov model (1963, v 

Creemers in Kyriakides, 2013) učenja v šolah. To pa zato, ker je povezoval individualne 

značilnosti učencev, pomembne za učenje, z  značilnostmi izobraževanja, ki so pomembne za 

pouk. Carrollov model stopnjo obvladanja učencev opredeljuje kot funkcijo razmerja med 

količino časa, porabljenega za učenje reševanja določenih nalog, in celoto za to potrebnega 

časa. Carrollov model kritizirajo, da je bolj model o pouku kot o poučevanju, saj ne daje 

informacij o tem, kako poteka učenje samo po sebi (prav tam). 

Creemers in Kyriakides (2013) pravita, da: »različni poskusi raziskovalcev na področju 

raziskovanja učinkovitosti izobraževanja pri opredeljevanju dejavnikov, povezanih z 

uspešnostjo učencev, in pojasnjevanju, kako in zakaj ti dejavniki vplivajo na učinkovitost, 

lahko izvirajo iz različnih teoretičnih osnov, so organizacijske, strukturne ter učne in 

poučevalne usmeritve učinkovitosti pogosto kombinirane. Organizacijski pristop k 

učinkovitosti izobraževanja se odraža v aktivnostih, izvajanih na nivoju procesa poučevanj in 

učenja. Tudi modeli učinkovitosti, ki temeljijo na teorijah o učenju ter poučevanju, 

potrebujejo organizacijski pristop, kajti izobraževanje v šolah ni individualno učenje 

posameznih učencev in/ali individualno poučevanje enega samega učitelja. Učinkovito učenje 

in poučevanje zahteva, da šole delujejo kot organizacije« (str. 28–29). 

Pri raziskovanju so v različnih časovnih obdobjih za ugotavljanje učinkovitosti uporabili 

različne kazalce. Na začetku raziskovanja so uporabili naslednje kazalce učinkovitosti: število 

napotitev na posebno izobraževanje, prehodi iz primarne ravni v različne vrste sekundarne 

ravni oz. univerzitetne ravni izobraževanja ter ponavljanje razredov. Kasneje so ugotavljali, 

da na odločitve glede napredovanja in napotitve učencev vplivajo tudi drugi dejavniki, ne le 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Urška Rode – magistrsko delo 

 

19 
 

izobraževanje v šoli in razredu. Poleg dosežkov pri šolskih predmetih so predlagali še druge 

kriterije. Izboljšave so kasneje upoštevale še učenčevo predznanje in kontekst. Večina 

obstoječih raziskav je zbirala podatke na podlagi državnih testiranj iz predmetov kot so 

matematika in jeziki. Pojavil se je sum, da se učinkovitosti izobraževanja osredotoča le na 

kognitivno področje in znotraj tega le na temeljna znanja in veščine (Creemers in Kyriakides, 

2013).  

Karweit (1994, v Creemers in Kyriakides, 2013) meni, da ob strinjanju, da so dosežki učencev 

na kognitivnem področju učenja bistven kriterij učinkovitosti izobraževanja, ostaja vprašanje, 

kakšne vrste dosežkov in ciljev šole lahko dosežejo. Šola je preobremenjena z oblikovanjem 

in obseganjem vedno več ciljev. Na primer, takrat, ko družine ne zmorejo zagotavljati svojim 

otrokom dogovorjenih moralnih standardov se od šol pričakuje, da prevzamejo te 

odgovornosti tudi, če je povsem jasno, da šole same ne morejo znatno spreminjati življenjskih 

priložnosti otrok.  

»Pogosto se pojavljajo ideje, da bi se otroci morali učiti več kot le temeljna znanja – kar bi 

vodilo do ciljev na višjih ravneh učenja, kot so transfer znanja, vrednotenje, metakognicija in 

učenje učenja« (Bereiter in Scardamalia, 1989, v Creemers in Kyriakides, 2013, str. 30). 

V skladu z Bloomovo taksonomijo izobraževalnih ciljev, je jasno razvidno, da je za 

uresničitev višjih ravni učenja najprej potrebno temeljno učenje in temeljno znanje. Šole 

morajo zagotoviti, da je osnovni korpus znanja dosegljiv vsem učencem, tako da lahko 

pozneje pridobivajo in razvijajo druge vrste znanja in veščin (Creemers, 1994, v Creemers in 

Kyriakides, 2013). 

Nastane težava, da je sicer povsem enostavno dodajati številne cilje in naloge izobraževanja v 

šole, zaplete pa se pri izbiranju med njimi. Pogosto je zastavljenih več ciljev kot jih je 

dosegljivih znotraj razpoložljivega časa. Težnja pa je, da bi zmanjšali razpoložljiv čas za 

dejansko učenje, medtem ko se cilji in naloge izobraževanja in šol večajo. Šole si morajo 

postaviti omejitev in postaviti določene cilje. »V preteklosti so ugotovili, da so bile šole, ki so 

se omejile na določeno število ciljev in se jim dlje časa posvečale, precej bolj uspešne kot 

druge šole« (Levine in Lezotte, 1990; Teddlie in Stringfield, 1993, v Creemers in Kyriakides, 

2013).  

»Ob upoštevanju kognitivnega razvoja ter kognitivnih ciljev lahko zaključimo, da je 

vključenega več kot le pridobivanje temeljnega znanja in veščin. Da bodo v prihodnosti 

učenci bolj usposobljeni za pridobivanje znanja, je pomembno dosegati več ciljev, zlasti na 

področjih transfera znanja, vrednotenja in sintetiziranja znanja ter na področju 

metakognitivnega znanja« (Creemers in Kyriakides, 2013, str. 31). 

Učinkovitost šole lahko pogledamo tudi z drugačnega stališča, ko proučujemo do katere mere 

lahko vsaka šola zmanjša razlike med učenci in vzpostavi pravičnost. Izobraževanje lahko 

prispeva k družbeni pravičnosti in demokraciji s premostitvijo razlik med učenci, ki nastanejo 

zaradi njihovega konteksta, še posebej pa zaradi njihovih sposobnosti in socialno kulturnih 

položajev njihovih družin. »Na podlagi znanja o kakovosti izobraževanja bi lahko trdili, da 

učinkovite šole lahko spodbujajo učenje svojih učencev, vendar ni nujno, da imajo poseben 

učinek na učno manj uspešne učence. Raziskava učinkovitosti izobraževanja odkriva, da so 

učitelji in šole najpomembnejši za revnejše učence in/ali učence, ki na začetku dosegajo 

slabše učne dosežke« (Kyriakides, 2004a; Scheerens in Bosker, 1997, v Creemers in 

Kyriakides, 2013, str. 33). 
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Celoviti model učinkovitosti izobraževanja (Creemers, 1994, v Creemers in Kyriakides, 2013) 

velja za enega najbolj vplivnih teoretičnih konstruktov. Je izhodišče pri razvijanju 

predlaganega dinamičnega modela učinkovitosti izobraževanja. Model na poenostavljen in 

okrnjen način opredeljuje in orisuje kompleksne pojave. Opisan je kot sklop enot (dejstev, 

konceptov, spremenljivk) in sistem odnosov med temi enotami. Namen modeliranega pristopa 

učinkovitosti izobraževanja je podrobneje pojasniti ključne elemente in odnose splošnejših 

konceptov. Razlikovati je treba med konceptualnimi in formalnimi modeli. V konceptualnih 

so uporabljeni le besedilni vpisi in diagrami, formalni pa so sestavljeni iz matematičnih enačb. 

Celoviti model učinkovitosti izobraževanja se uvršča v kategorijo konceptualnih modelov. 

Creemersov model je večnivojski, razdeljen je na štiri nivoje: nivo učenca, nivo razreda, nivo 

šole ter sistemski nivo (context level). Višji nivoji naj bi zagotavljali pogoje za delovanje na 

nižjih nivojih. Model temelji na Carrollovem modelu učenja v šolah (Carroll, 1963, v 

Creemers in Kyriakides, 2013). Osrednji koncept v Carrolovem modelu je koncept časa. 

Sistematično je bil dopolnjen s konceptom priložnosti za učenje; edini dejavnik na razrednem 

nivoju v Carrollovem modelu, kakovost pouka, pa je bil podrobneje opredeljen ter postavljen 

v središče celovitega modela učinkovitosti izobraževanja. S kombiniranjem ključnih 

konceptov in hierarhično strukturo nivojev Creemersov model opredeljuje glavne koncepte na 

vsakem nivoju izobraževanja, pri tem pa poudarja specifično izbrane dejavnike na osnovi 

teoretičnega kriterija, ti dejavniki naj bi prikazali njihov vpliv na dosežke (Creemers in 

Kyriakides, 2013).  

Teoretični konstrukti se pogosto razlikujejo v kakovosti pouka in času učenja ter priložnostjo 

za učenje. Na podlagi tega je Creemers (1994, v Creemers in Kyriakides, 2013) ločil med 

časom učenja na eni strani ter priložnostjo učenja na drugi. Razvil je Carrollov model učenja 

tako, da je splošnemu konceptu priložnosti dodal bolj specifični pojem – priložnost za učenje. 

V Creemersovem modelu sta čas in priložnost za učenje tako na nivoju razreda kot na nivoju 

šole. Creemers je tako razlikoval med časom in priložnostjo, ki sta na razpolago in ki sta 

dejansko uporabljena (Creemers in Kyriakides, 2013). 

Kakovost pouka je lahko opisana z različnimi elementi, zlasti kadar  jo zasledujemo pri 

različnih komponentah v samem procesu pouka – kurikulu, postopkih razvrščanja in 

aktivnostih učiteljev (Creemers, 1994, v Creemers in Kyriakides, 2013). Razlika obstaja med 

tem, kar je učencem ponujeno, in tem, kar učenci dejansko izkoristijo. Kakovost pouka vpliva 

na to, kako učenci izkoristijo čas in priložnosti, kot tudi na količino (časa in priložnosti), ki jo 

potrebujejo, da obvladajo cilje izobraževanja. Trdimo lahko, da model z osredotočanjem na 

izobraževanje poudarja učenje in pouk, vendar je, manj razvit glede organiziranosti šole in 

izobraževalnega sistema (Creemers in Kyriakides, 2013). 

Dejavniki na nivoju šole naj bi neposredno vplivali na kakovost pouka, čas namenjen učenju 

in na priložnosti  za učenje na nivoju razreda (slika 1). 
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Slika 1: Celoviti model učinkovitosti izobraževanja (priredila Creemers in Reezigt, 1996, v Creemers in 

Kyriakides, 2013, str. 47). 

»Dejavniki na nivoju šole vključujejo organizacijo šole (učitelje, učence, starše), pa tudi 

izobraževalni sistem nad nivojem šole (tj. sistemski (kontekstualni) oziroma nacionalni nivo). 

Creemers (1994) je ločil med nivojem šole kot organizacijskim sistemom in nivojem šole kot 

izobraževalnim sistemom. Pomembno je tudi opozoriti, da so v skladu s celovitim modelom 

učinkovitosti izobraževanja dejavniki na nivoju šole obravnavani kot pogoj za dogajanje na 

nivoju razreda« (Creemers in Kyriakides, 2013, str. 46–47). 

Učinkovite šole podpirajo preverjanje znanja učencev ter spodbujajo učitelje k obveščanju 

učencev in staršev o rezultatih preizkusov znanja, k sprejemanju korektivnih ukrepov in k 

odzivanju na napredek učencev, zagotavljanju priložnosti za ponavljanje, korekcijskih gradiv 

in dopolnilnega pouka. To je njihova politika evalvacij, ki skozi sistem spremljanja učencev 

usmerja dejavnosti na nivoju razreda in nivoju učenca. V skladu s celovitim modelom 

učinkovitosti izobraževanja se lahko na nivoju šole ustvarijo pogoji, ki vplivajo na priložnosti 

za učenje na nivoju razreda. Priložnost za učenje na nivoju šole je zagotovljena z  razvojem in 

dostopnostjo do dokumentov, kot so uradni kurikul, delovni načrt šole in akcijski načrt o 

dejavnostih za uresničitev ciljev kurikula (Creemers in Kyriakides, 2013).  

Da bi preverili glavne vidike Creemersovega modela, je bilo izvedenih šest nacionalnih študij 

v dveh evropskih državah (Nizozemska in Ciper) z manj oziroma bolj centraliziranim 

sistemom izobraževanja. Ugotovljeno je bilo, da je večina spremenljivk v Creemersovem 

modelu pokazala pričakovane učinke. Prikazana je bila tudi potreba po razširitvi modela na 

nivoju učenca, saj je na tem nivoju največ nepojasnene variance. Nobena izmed raziskav ni 

pokazala statistično pomembnih interakcij med nivoji. Ugotovili so, da obstaja potreba o 

razvoju dinamičnega modela učinkovitosti izobraževanja, ki bi lahko opredeljeval dimenzije, 

na podlagi katerih je lahko izmerjen vsak dejavnik. Analiza rezultatov je tudi pokazala, da je 
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poleg večnivojskega značaja učinkovitosti, lahko odnos med dejavniki na več nivojih bolj 

kompleksen kot predvidevajo modeli. Dinamični model bi zato moral prikazati kompleksnost 

izboljšanja učinkovitosti izobraževanja s prikazom odnosov ne le med dejavniki na različnih 

nivojih, temveč tudi med dejavniki, ki delujejo na istem nivoju. Ugotovljeno je, da bi moral 

predlagani dinamični model upoštevati tako odnose med dejavniki na različnih nivojih kot 

tudi odnose med dejavniki, ki delujejo na istem nivoju. Moral bi upoštevati merjenje dimenzij 

vsakega dejavnika učinkovitosti posebej, kakor tudi dimenzij združenih dejavnikov (prav 

tam).  

Dinamični model mora upoštevati nove cilje izobraževanja ter njihov vpliv na učenje in 

poučevanje. To pomeni, da morajo biti mere dosežkov širše opredeljene in ne le omejene na 

doseganje osnovnih znanj. To tudi pomeni, da lahko nove teorije učenja in poučevanja 

uporabimo za opredelitev spremenljivk povezanih s kakovostjo pouka. Modeli učinkovitosti 

izobraževanja morajo biti vzpostavljeni tako, da pomagajo oblikovalcem šolske politike in 

praktikom izboljševati izobraževalno prakso s sprejemanjem razumnih odločitev, ki se 

nanašajo na optimalno ujemanje dejavnikov učinkovitosti in trenutnega položaja v šolah 

oziroma izobraževalnih sistemih (prav tam). 

 

Predlagani model uvrščamo k integriranim pristopom modeliranja učinkovitosti 

izobraževanja. Raziskovanje učinkovitosti izobraževanja na začetku ni razlikovalo med 

različnimi nivoji znotraj šol, kot so oddelki in razredi, saj so želeli v čim večji meri poudariti 

pomen šole. Dinamični model tudi predvideva, da je potrebno vpliv dejavnikov na nivoju šole 

in na nivoju sistema opredeliti iz izmeriti na drugačen način kot vpliv dejavnikov na nivoju 

razreda (prav tam). 

Raziskovalci, ki nameravajo vzpostaviti dinamični model, se ne smejo sklicevati le na 

različne dejavnike učinkovitosti, ter tudi pojasniti različne dimenzije, na podlagi katerih je 

posamezni dejavnik lahko izmerjen. Nastala je zamisel, da je lahko vsak dejavnik, ki se 

nanaša na razred, šolo in sistem, izmerjen ob upoštevanju naslednjih petih dimenzij: 

pogostost, osredotočenost, faza, kakovost in individualizacija. Dimenzija pogostost se nanaša 

na obseg, v katerem se neka aktivnost, povezana z dejavnikom učinkovitosti zgodi v sistemu, 

šoli ali razredu. To je verjetno najlažji način za merjenje učinka dejavnika na dosežke 

učencev. Dejavniki učinkovitosti merimo tudi z upoštevanjem osredotočenosti aktivnosti, ki 

prikazujejo delovanje dejavnikov na nivoju razreda, šole in sistema. Izmerimo lahko dva 

vidika osredotočenosti za vsak dejavnik. Prvi se nanaša na specifičnost aktivnosti, ki jih lahko 

razvrstimo od specifičnih do splošnih. Drugi vidik se nanaša na namen, zaradi katerega se 

aktivnost zgodi. Od aktivnosti lahko pričakujemo doseganje enega ali več namenov. 

Aktivnosti, ki so povezane z dejavnikom, so lahko izmerjene tudi ob upoštevanju faze, v 

kateri so se zgodile. Pomembnost uporabe dimenzije faze za merjenje vsakega dejavnika 

učinkovitosti izhaja tudi iz dejstva, da je vkljub dejavnika na dosežke učencev delno odvisen 

od obsega, v katerem so aktivnosti povezane s tem dejavnikom, izvajane skozi vsa leta šolanja 

učenca. Dimenzija kakovost se nanaša na lastnosti posameznega dejavnika učinkovitosti. 

Pomembnost uporabe te dimenzije izhaja iz dejstva, da ob opazovanju kvantitativnih 

elementov dejavnikov prezremo dejstvo, da lahko delovanje dejavnika variira. Dimenzija 

individualizacija se nanaša na obseg, v katerem se aktivnosti, povezane z dejavnikom, 

izvajajo na isti način za vse udeležence (tj. vse učence, učitelje, šole). Pričakujemo, da 

prilagajanje specifičnim potrebam vsakega udeleženca oz. skupine udeležencev poveča 

uspešnost uvajanja dejavnika ter do največje možne mere poveča njegove učinke na učne 

dosežke učencev. Opisanih pet dimenzij lahko uporabimo pri merjenju vsakega dejavnika 

učinkovitosti (prav tam). 
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Creemers in Kyriakides (2013) navajata, da se dinamični značaj modela kaže tudi v dejstvu, 

da odnos nekaterih dejavnikov učinkovitosti z dosežki učencev, ni nujno linearen. To pomeni, 

da je učinek izboljšanja teh dejavnikov na dosežke učencev odvisen od situacije posameznega 

učitelja, šole ali konteksta v danem trenutku. Vzpostavljanje močnejših povezav z 

izboljševanjem prakse je podprto tudi z dejstvom, da dinamični model predvideva potrebo po 

natančni proučitvi odnosov med različnimi dejavniki učinkovitosti, ki delujejo na istem 

nivoju. 

 

2.4 UČITELJEVA POJMOVANJA POUKA, ZNANJA IN UČENJA 

 

Izraz pojmovanja lahko razumemo kot »osebni, implicitni konstrukt, ki se oblikuje v 

posameznikovi osebni zgodovini kot nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj, doživetij in 

spoznanj s fenomenom pojmovanja in ima vlogo kompasa v posameznikovem življenju, kar 

se kaže v kvalitativno različnih načinih razumevanja, interpretiranja in delovanja 

posameznika« (Valenčič Zuljan, 2004, str. 530). B. Marentič Požarnik (1998, v Valenčič 

Zuljan, 2004, str. 530) pa pojmovanja definira kot »subjektivno obarvane, ne povsem 

zavestne in med seboj skladne konstrukte, ki si jih posameznik oblikuje na osnovi 

nakopičenih življenjskih izkušenj«. 

Učiteljevo pojmovanje pouka, znanja in učenja je tesno povezano z razumevanjem kakovosti. 

Temeljna podmena učiteljevega delovanja je spodbujanje kakovosti učenja, ki vodi do 

kakovostnega znanja učencev (Valenčič Zuljan, 1999). 

Obstajata dve konceptualizaciji pojmovanj pouka, v učitelja in v učno snov naravnano 

pojmovanje in v učenca in proces učenja usmerjeno pojmovanje. Zaradi zanimanja, s 

kakšnimi pojmovanji učiteljeve in učenčeve vloge vstopajo študenti razrednega pouka v 

proces profesionalnega usposabljanja in/ali prihaja v prvem letniku do sprememb v njihovih 

pojmovanjih, je bila narejena raziskava, v katero je bilo vključenih 110 študentov prvega 

letnika razrednega pouka ljubljanske pedagoške fakultete. Izdelan je bil vprašalnik, ki so ga 

študenti, v isti obliki, izpolnili na začetku in koncu leta. Raziskava je pokazala, da pri 

študentovih pojmovanjih prevladuje hierarhično najnižja oz. prva kategorija, to je 

posredovanje pri učiteljevi vlogi ter sprejemanje pri učenčevi vlogi. Delež sicer ob koncu leta 

nekoliko upade, vendar pa pri pojmovanjih učiteljeve vloge ostaja ta kategorija prevladujoča 

tudi ob koncu leta. Zelo nizek je delež tretje kategorije; konstruktivno sodelovanje učenca, 

spodbujanje kontekstualnega razumevanja pri učencu in oblikovanje predelanega sistema 

znanja. Omenjena kategorija predstavlja kvalitativni premik v sistemu pojmovanj, premik od 

učiteljevega sistema znanja k učenčevemu sistemu znanj. Šele ta kategorija zadovoljuje 

zahteve kognitivni-konstruktivističnega pouka (Valenčič Zuljan, 2004). 

»Učitelj si oblikuje pojmovanja o različnih vsebinah svojega poklicnega delovanja; s tega 

vidika lahko govorimo o različnih vrstah učiteljevih pojmovanj. Zavedati pa se moramo, da so 

ta vedno prepletena in sestavljajo posameznikov sistem pojmovanj, določen model ali teorijo« 

(Valenčič Zuljan, 1999, str. 7). Nekateri učitelji, ki pojmujejo učenje kot kopičenje informacij 

za zadostitev zunanjim zahtevam, pojmujejo tudi poučevanje na tej ravni kot prenos 

informacij študentom in sprejmejo v učitelja usmerjene strategije poučevanja. Nekateri pa 

učenje pojmujejo kot konstruktivni proces razvijanja in spreminjanja učenčevih pojmovanj in 

pojmujejo tudi poučevanje kot pomoč učencem pri razvijanju novih pojmovanj in sprejmejo 

strategije pouka, ki so usmerjene v učenca. Za spreminjanje učiteljevega ravnanja (njegovih 
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strategij poučevanja) je treba najprej spoznati in spreminjati učiteljeva pojmovanja učenja, 

znanja in poučevanja (Valenčič Zuljan, 1999). 

Pomembno je posvetiti pozornost študentovim in učiteljevim pojmovanjem pouka v procesu 

študija. »Pojmovanja o pouku, o vlogi učitelja in učenca, ki si jih pridobimo v procesu šolanja 

kot učenci in dijaki, imajo zelo pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnjega učitelja – tako 

študentova pojmovanja učenja, vplivajo na njegov pristop k učenju, kar nadalje vpliva 

študentova pojmovanja pouka in prijeme poučevanja. Nekateri celo menijo, da te zgodnje 

izkušnje bolj zaznamujejo prihodnjega učitelja kot sam proces izobraževanja na fakulteti in 

socializacija v prvem letu poučevanja« (Zeichner, Tabachnick, Densmore, 1987, v Valenčič 

Zuljan, 1999, str. 62). Raziskava o spremembah v študentovih pojmovanjih učiteljeve in 

učenčeve vloge na začetku profesionalnega usposabljanja ter ob koncu prvega letnika, je 

pokazala, da pri študentovih pojmovanjih prevladuje najnižja kategorija (posredovanje pri 

učiteljevi vlogi in sprejemanje pri učenčevi vlogi), kar je zaskrbljujoče. Študentu je potrebno 

pomagati, da bo spoznal konfliktnost in z vidika sodobnih raziskav pouka nezadovoljivost 

lastnih pojmovanj in da bo začutil potrebo po spremembi (Valenčič Zuljan, 2004, 2007; 

Valenčič Zuljan idr., 2011). 

»Pojmovanja pouka, vloge učitelja in učenca v njem so tesno povezana z razumevanjem 

narave znanja, s cilji učenja in poučevanja (kot tudi s smermi raziskovanja pouka – 

značilnostmi učiteljevega dela in rezultatov učnega procesa)« (Valenčič Zuljan, 1999, str. 8). 

Pri učiteljih se vsa pojmovanja, ki so si vsebinsko podobna, povežejo v skladno teorijo ali 

model pojmovanj. Tako pojmovanja znanja vplivajo na pojmovanja učenja, ti dve skupini 

pojmovanja pa sooblikujejo pojmovanja pouka. Vse to nadalje vpliva na učiteljev izbor 

strategij poučevanja, svoje delovanje, na videnje in razumevanje poklicnega konteksta ter 

učnih rezultatov. Na učitelja in njegovo oblikovanje pojmovanj pa vpliva njegova izkušnja, ko 

je bil še v vlogi učenca (Calderhead in Robinson, 1991; Isberg, 1993, v Valenčič Zuljan, 

1999).  

Učiteljeva pojmovanja se spreminjajo, saj se tudi učitelji učijo in poklicno spreminjajo z 

zavestnim in sistematičnim konstruiranjem pomena, kar pripelje do preoblikovanja izkušenj in 

pojmovnih okvirov (Schon, 1987; Korthagen, 1992, v Valenčič Zuljan, 1999). 

 

2.4.1 Pojmovanja pouka po Foxu 

 

Fox (1983, v Valenčič Zuljan, 2012) profesionalni razvoj učiteljev najtesneje navezuje na 

učiteljeva pojmovanja pouka oz. subjektivne teorije učiteljev. Pojmovanja pouka je razdelil na 

štiri procese: pouk kot proces prenašanja, pouk kot proces oblikovanja, pouk kot proces 

odkrivanja, pouk kot proces osebnostne rasti. Glede na osnovno usmerjenost pojmovanj pa 

razlikuje višja in nižja pojmovanja pouka, kar je razvidno iz spodnje tabele. Opozarja pa, da 

ne gre za linearni model poklicne rasti, ko bi učitelji z leti delovnih izkušenj avtomatično 

napredovali k višjim pojmovanjem pouka. 
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Tabela 1: Pojmovanja pouka glede na učenčevo dejavnost in usmerjenost pojmovanj (Fox, 1983, str. 157; 

v Valenčič Zuljan, 2012,  str. 43) 

 
Nižja pojmovanja pouka 

(učenec pasiven) 

Višja pojmovanja pouka 

(učenec aktiven) 

Usmerjenost v učno snov 

(predmet poučevanja – zunaj 

spoznavajočega posameznika) 

Teorija prenašanja znanja Teorija odkrivanja 

Usmerjenost v učence (vsebina 

poučevanja se povezuje s 

posameznikovimi stališči, 

spretnostmi) 

Teorija oblikovanja Teorija rasti 

 

Višji pojmovanji razumevata učenca kot aktivnega. V procesu učenja in poučevanja učenec 

sodeluje s svojimi izkušnjami, sposobnostni, stališči, cilji in interesi. Učitelj pa ravna bolj 

humano in prevzame bolj odgovorno vlogo kot zgolj zagotavljanje informacij. Razlika med 

višjima pojmovanjema pouka je tudi v razumevanju vloge predmeta spoznavanja (Valenčič 

Zuljan, 2012). 

1. Pouk kot proces prenašanja je najpogosteje izraženo pojmovanje učiteljev. Znanje je 

razumljeno kot nekakšno blago, ki ga učitelj v procesu poučevanja prenaša na učence. Naloga 

učitelja je, da pripravi učno snov in zagotovi ustrezno prenašanje vsebin. Usmerjen je na učno 

snov pred prenosom in na sam proces prenašanja, ni pa pozoren na kvaliteto tako 

posredovanega blaga po prenosu. Pri tem pojmovanju pouka je najpogosteje zastopana 

metoda predavanja. Poslušalci se trudijo, da bi si naredili dobre zapiske, ki pa so brez 

smiselne predelave, ki je temeljni pogoj za aktivno učenje. Učna snov mora biti dobro 

pripravljena in učinkovito organizirana, če želimo za rezultat uspešno učenje. Učenci se med 

procesom poučevanja polnijo, kot nekakšne prazne posode. Če so učenci nemotivirani, leni in 

pozabljivi, nastanejo v njih (posodah) praznine, ki onemogočijo, da bi se učiteljev trud 

obrestoval, zato posode ostanejo prazne. Ena različica pojmovanja je, da za uspešen proces 

prenašanja, učitelj prilagaja in poenostavlja učno snov; druga pa pravi, da učitelji delijo zrna 

modrosti svojim učencem, ne da bi se vprašali o njihovi smiselnosti, uporabnosti in 

razumljivosti (prav tam). 

2. Pri pouku kot procesu oblikovanja obstaja več različic pojmovanja, pri katerem naj bi 

učitelj učence oblikoval po določenem modelu. Učitelji najprej predstavijo in prikažejo 

ustrezne lastnosti, nato pa učencem ponudijo zadostno količino vaj, s katerimi bi prišli do 

zaželenega cilja. Osnovna metoda ni več le predavanje. Učitelj si prizadeva organizirati čim 

več praktičnih vaj, s katerimi jasno prikaže, katere spretnosti naj bi si učenci pridobili. Učenci 

pod skrbnim nadzorom učitelja, ki jih usmerja z navodili in povratnimi informacijami, koliko 

so se približali prikazanim spretnostim, vadijo skozi laboratorijsko, delavniško ali 

eksperimentalno delo. Tako učitelj predavatelj kot učitelj oblikovalec imata popoln nadzor 

nad dogajanjem pri pouku. Pri predmetih, ki so bolj teoretični, laboratorijske vaje nadomestijo 

vaje reševanja problemov. Ne gre za ustvarjalen proces reševanja problemov in učenje z 

odkrivanjem, temveč za reševanje problemov po modelu. Učitelj prikaže model reševanja, 

učenci ga s ponavljanjem osvojijo. Pojmovanje navidezno nima veliko skupnega s 

predavalniškim teatrom in zdi se, da ni primeren prostor za oblikovanje učencev, pa vendar 

Fox prikaže zanimivo podobnost med obema pojmovanjema pouka (prav tam). 
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Pojmovanje pouka kot izgrajevanja je nekakšen vmesni člen med preprostejšimi in višjimi 

pojmovanji. Pri poučevanju ne gre zgolj za prenašanje vsebin, temveč vključuje postopno, 

vodeno oblikovanje ustrezne strukture po jasno zastavljenem načrtu. Za nižja pojmovanja 

poučevanja je značilno, da učitelj pripravi prenos ali oblikovanje, učenec pa je bolj ali manj 

pasiven sprejemnik. Kaže se šibka povezava med procesom poučevanja in učenja. Pri višjih 

pojmovanjih pouka pa je učenec aktiven in oblikuje svoje učenje. Vanj vstopa z izkušnjami in 

cilji, ki so pogosto neustrezno definirani in premalo strukturirani, zato je pomembno, da 

učitelj pomaga učencu osmisliti njegove ideje in izkušnje (prav tam). 

Ena izmed različic tega pojmovanja pravi, da je  rezultat procesa oblikovanja ustvarjanje 

povezav v misli učencev, katere se bodisi nanašajo na povezovanje različnih delov predmeta 

ali na povezovanje med različnimi vidiki učenčevih izkušenj. To pojmovanje je usklajeno z 

behavioristično teorijo učenja kako z instrumentalnim pogojevanjem oblikovati vzorec 

posameznikovega vedenja (prav tam). 

3. Pouk kot proces odkrivanja je pojmovan je kot proces popotovanja, raziskovanja in 

odkrivanja nekega predmetnega področja in je simbolično opisan kot kazanje poti, vodenje, 

popotovanje ipd. »Učitelj ima vlogo izkušenega vodnika, ki je sicer sam že  prepotoval to pot 

učenja, vendar se zaveda tako spremenljivosti konteksta spoznavanja kot razlik v spoznavnih 

prijemih posameznikov. Zaveda se, da je raziskovanje vedno osebna aktivnost, ki je ne more 

še tako usposobljen in izkušen učitelj praviti namesto svojih učencev. Ta spoznanja ga 

usmerjajo pri učenju in poučevanju učencev« (Valenčič Zuljan, 2012, str. 45). 

Učitelj učencem pomaga pri pridobivanju znanja in spretnosti, ki so potrebne za raziskovanje, 

jih posluša in z njimi izmenjuje svoje izkušnje ter jim s stalnim povratnim informiranjem 

osvetljuje že prehojeno pot in odpira nove možnosti. Ima lastnosti razmišljujočega praktika. 

Učitelj, ki pojmuje proces skupnega popotovanja, je stalno pripravljen na izmenjavo izkušenj, 

dopolnjevanje in spreminjanje svojega znanja, je odprt za izzive, ki jih prinaša to skupno 

popotovanje z učenci (Valenčič Zuljan, 2012). 

4. Pouk kot proces osebnostne rasti je redko zastopano pojmovanje pouka. Zanj je bistveno 

prizadevanje za učenčevo celostno osebnostno rast. Učitelj je kot vrtnar, ki spodbuja 

učenčevo celostno osebnostno rast. Fox (1983, v Valenčič Zuljan, 2012) učiteljev 

profesionalni razvoj razume kot izkustveno učenje učiteljev, ki vodi v sprejemanje višjih 

pojmovanj pouka, za katere je značilno poudarjanje učenčeve aktivne vloge v učnem procesu 

in prevzemanje odgovornosti za svoj razvoj. V tem prehodu k višjim pojmovanjem pouka se 

pogosto združujejo pojmovanja odkrivanja in rasti. 

Učiteljeva pojmovanja odkrijejo tudi prijeme in aktivnosti, ki jih uporablja pri poučevanju. 

Pokažejo nam, ali učitelj pojmuje pouk kot preprost in neproblematičen proces, v katerem 

učitelj opredeli enostavne učne cilje, ali pa razume pouk kot razvojni proces, ki vključuje 

učenčeve izkušnje, motive in cilje. Višja pojmovanja pouka niso univerzalno sprejemljiva, 

temveč je zelo pomembna učiteljeva poklicna fleksibilnost, sposobnost prilagajanja pouka 

situaciji, učencem in učni snovi. Ko učitelj sprejme višja pojmovanja pouka, jih mora znati 

tudi postopno in s premislekom uveljavljati v svoji pedagoški praksi. Poklicno napredovanje 

vključuje tudi učiteljevo ozaveščanje o pojmovanjih pouka, ki jih imajo njegovi učenci in 

kolegi. Izhodišče je lahko vprašanje, kako učenci pojmujejo pouk, kako razumejo vlogo 

učenca, kako se vidijo kot učenci ter kaj pričakujejo od učitelja (Valenčič Zuljan, 2012). 

»Pridobivanje vpogleda v učenčeva pojmovanja pouka ni le pomembna podlaga učiteljevemu 

načrtovanju poučevanja, temveč mu pomaga, da se zave tega, da so učenčeva pojmovanja 
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pouka lahko bistveno drugačna od njegovih oz. da se razlikujejo od njegovih pričakovanj« 

(Valenčič Zuljan, 2012, str. 47). 

Učitelj se mora zavedati, da spremenjen način poučevanja ne pomeni tudi avtomatično 

spreminjanja učenčevega učenja in tudi ne njegovega pojmovanja učenja. Učitelj, ki je sprejel 

bolj ˝v učenca usmerjeno˝ teorijo poučevanja, se lahko znajde v paradoksalnem položaju, ko 

odkrije, da njegovi učenci še vedno sprejemajo v ˝učitelja usmerjeno teorijo pouka˝. Učenci 

najpogosteje pojmujejo pouk in učenje kot prenos znanja. Pri učitelju najbolj cenijo 

poznavanje predmeta poučevanja. Od učitelja pričakujejo zanimivo, dobro strukturirano in 

posredovano razlago, na podlagi katere si bodo lahko oblikovali pregledne zapiske kot temelj 

za učenje in reproduciranje znanja. Učiteljeva dolžnost je pripraviti kakovostno gradivo, da ga 

bodo učenci lahko preštudirali (Valenčič Zuljan, 2012). 

Učenci, ki so bili uspešni pri nižjih oblikah učenja, bodo verjetno manj naklonjeni 

spremembam, zlasti če ob morebitnih poskusnih aktivnega učenja ne dosežejo pričakovanih 

rezultatov. Taka problemska situacija pomembna spodbuda za učiteljevo rast, če jo sprejme 

kot izziv in spoznanje, da mora v proces poučevanja vključiti tudi spoznavanje in 

spreminjanje učenčevih pojmovanj (prav tam). 

»Učiteljeve spodbude k ustvarjalnemu in samostojnemu učenju ali skupinskim oblikam 

učenja lahko učenci razumejo kot njegovo izmikanje delu in razmišljajo: učiteljeva dolžnost 

je, da nas nauči, zato je plačan, zakaj bi mi to (lastno učenje) počeli namesto njega – v skladu 

z načelom ˝tukaj sem – daj mi znanje˝. Učitelj se lahko znajde v konfliktni situaciji: zaveda se 

nujnosti spreminjanja svoje prakse poučevanja v skladu s sprejetimi višjimi pojmovanji 

pouka, hkrati pa doživi nasprotovanje od učencev – prav tam, kjer ga je najmanj pričakoval. 

To odkritje lahko zavre učiteljev profesionalni razvoj, če nanj ni pripravljen (čas študija, 

branje strokovne literature, pogovor z mentorjem ipd.) ali če nima možnosti, da bi ga sproti 

pregledal s kolegi. V taki situaciji se lahko zateče k obrambni reakciji umika, ˝saj nima smisla 

vztrajati˝, ali pa togo vztraja pri nekih oblikah pouka, ki so sicer učinkovite in potrebne, 

vendar jih je treba uvajati postopno, ob sočasnem spreminjanju učenčevih pojmovanj in 

pomoči, da konkretne oblike doživijo, predelajo in sprejmejo. Pri starejših učencih in odraslih 

sta postopnost in prilagodljivost še toliko bolj potrebni. Kajti njihova pojmovanja pouka so 

utrjena tako z načini pouka, ki so jih bili deležni, kot s podkrepljevanjem uspešnosti nekaterih 

načinov učenja« (Valenčič Zuljan, 2012, str. 47). 

Fox (1983, v Valenčič Zuljan, 2012) omenja dve vrsti neskladja med učiteljevimi in 

učenčevimi pojmovanji pouka. Lahko se zgodi, da imajo učenci sprejeta višja pojmovanja 

pouka, medtem ko model učiteljevega poučevanja temelji na nižjih teorijah pouka. Učitelje bi 

to lahko spodbudilo k poklicnemu razvoju, če bi se lotili problema z razmišljanjem in se 

vprašali, zakaj učenci niso motivirani za učenje, se dolgočasijo med poukom in ne sodelujejo 

ter kaj lahko naredijo za zmanšanje tega neskladja. Fox pripisuje pomembno vlogo v 

učiteljevem profesionalnem razvoju tudi izobraževanju učiteljev in pojmovanjem pouka, ki jih 

imajo učitelji učiteljev. Odpira se vprašanje, ali pridobivanje profesionalnnih izkušenj nujno 

vodi k učiteljevi profesionalni rasti oz. k višjim pojmovanjem pouka.  

 

2.4.2 Pojmovanja pouka po Scardamalijevi in Bereiterju 
 

Tudi M. Scardamalia in Bereiter (1989, str. 37–46, v Valenčič Zuljan, 2012) ločita štiri 

pojmovanja pouka. Pri vsakem pojmovanju ločita še ekspertni in neekspertni način 
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razreševanja tipičnih dilem, ki jih je za uspešno uveljavljanje tega pojmovanja treba 

produktivno razrešiti. 

1. Pouk kot proces prenašanja znanja 

»Osnovna predpostavka tega pojmovanja pouka je dejstvo, da se lahko znanje akumulira in 

kot tako prenaša z ene generacije na drugo. To je pomembno tako za posameznika, da 

izkoristi prednosti že pridobljenega znanja in gradi na tem, kot za širšo družbo, ki lahko prek 

šolskega sistema ohranja in nadaljuje kulturno pomembno znanje« (Valenčič Zuljan, 2012, 

str. 50). 

»Rezultati in ugotovitve različnih raziskav: 

1. Predznanje (kvantiteta, kvaliteta) je izredno pomembno za razumevanje in učenje. 

2. Deklarativno znanje (znanje o dejstvih in principih) je pomembno pri pridobivanju 

spretnosti. 

3. Večja inovativnost in prožnost šolanih ljudi, v primerjavi s tistimi, ki so si pridobili 

spretnosti samo s praktičnimi izkušnjami, verjetno temeljita na poglobljenem razumevanju 

temeljnih principov (ugotovitve medkulturnih kognitivnih raziskav)« (prav tam). 

Pri tem pojmovanju pouka se pojavi temeljno vprašanje, kako učencem, ki imajo malo 

predznanja, prenašati kompleksno znanje, ne da bi se razdrobilo, saj je tako hitro pozabljivo in 

težko uporabno ter kako učence motivirati in vzdrževati zanimanje pri pouku. Za ekspertnega 

učitelja kot prenašalca znanja sta značilna izurjenost v prenašanju informacij in kontinuirano 

prizadevanje po razširjanju strokovnega znanja, to se v metodičnem vidiku kaže v oblikah, kot 

so nazorno, jasno in zanimivo prenašanje informacij; izurjenost v demonstriranju; spretnost 

zastavljanja vprašanj višjega nivoja ... (Valenčič Zuljan, 2012). 

Učitelj lahko obvlada vse spretnosti, pa to še ne pomeni, da dosega ekspertnost na ravni 

prenašanja znanja. Glavna ločnica med ekspertnim in neekspertnim ravnanjem je v načinu 

prenašanja znanja, predvsem učencem, ki imajo malo predznanja. Ekspert se bo progresivno 

lotil problema in iskal celostno rešitev, neekspert, npr. učitelj začetnik, neprimerno zožil 

problemsko situacijo in način reševanja (prav tam). 

Neekspertni pristopi: 

1. Pokrivanje predmetnih vsebin: učitelj usmerjen v prenašanje znanja, bistvena je časovna 

razporeditev predmetnih vsebin, priprava podrobnega načrta, enačenje učnih nalog in 

učnih ciljev, neupoštevanje razlik med učenci, nediferenciran pouk. 

2. Verbalizem: učitelji prenašajo učencem informacije, učenci si izoblikujejo predstave o 

preneseni snovi; ne enačimo z učenjem na pamet, saj temelji na razumevanju, čeprav na 

omejenem nizkem nivoju. 

3. Relevantnost: pedocentristični prijemi – učitelji pri izbiri vsebin izhajajo skoraj izključno 

iz učencev, njihovih interesov oz. iz tega, kar jim je že znano; zniževanje učne zahtevnosti 

v imenu učenčevih interesov je neopravičljivo (prav tam). 

Ekspertni pristop – produktivno reševanje problemov: 

Učitelj išče primerne načine, da bi dosegel kakovostno znanje učencev. To za učitelja 

predstavlja poklicno rast, ki ga pripelje do razširjenega in ustreznejšega pojmovanja pouka 

(prav tam). 
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2. Pouk kot proces pridobivanja spretnosti 

»Pouk, ki poteka zunaj formalnega izobraževalnega sistema, je večinoma osredotočen na 

pridobivanje posebnih spretnosti. Pridobivanje spretnosti je vendarle veliko zahtevnejši 

proces kot sta demonstracija in dril. Zlasti to velja a spretnosti višjega reda: reševanje 

problemov, načrtovanje, refleksija, ocenjevanje, (odločanje ...), ki so namreč dosegljive le s 

sistematičnim učenjem« (Valenčič Zuljan, 2012, str. 52). 

Temeljno vprašanje je, kako naj šola poveže sam proces pridobivanja spretnosti in že 

osvojene spretnosti z življenjem, s praktično vrednostjo in uporabnostjo. Razumevanje 

spretnosti je različno, lahko je zelo poenostavljeno ali pa so spretnosti pojmovanje kot 

nekakšno znanje, pri tem pa je treba vedeti, kdaj, kje in kako lahko to znanje uporabimo 

(Valenčič Zuljan, 2012). 

Neekspertni pristopi – zmanjševanje in oženje osnovnega problema: 

1. Spreminjanje ciljev pouka v naloge (cilje odgovornosti): učitelji se namesto na proces 

učenja osredotočijo na proces izpolnjevanja nalog; skrbijo, da so učenci zaposleni z vrsto 

nalog, brez jasnega učnega cilja. 

2. Poučevanje psevdo spretnosti: nekateri učitelji zožijo kompleksnost učnih ciljev pri 

pridobivanju spretnosti, ki zajema kognitivno in metakgnitivno raven, na dril posameznih 

spretnosti, npr. razvrščanje primerov, sklepanje (prav tam). 

 

Ekspertni pristop – produktivno reševanje problemov: 

»Učitelji spodbujajo učence, da osvetlijo svoje načine reševanja problemov, in jim pomagajo, 

da si z metakognitivnim znanjem pridobijo ustrezn kognitivno znanje« (Valenčič Zuljan, 

2012, str. 53). Tako spodbudijo učenčev miselni razvoj in jim pomagajo, da postopoma 

pridobijo nadzor nad svojim učenjem, da postajajo avtonomni (Valenčič Zuljan, 2012). 

 

3. Pouk kot proces spodbujanja naravnega razvoja 

Poudarjen je pomen naravnih dispozicij za učenje. Pouk je pojmovan kot vrtnarjenje, pri 

katerem je treba zagotoviti primerno okolje in potrebne vire za rast. Otroci se rodijo s 

kognitivno strukturo, ki daje začetno podobo njihovemu fizičnemu zaznavanju. Temeljno 

vprašanje je, kako omogočiti učencem, da bodo dosegli višjo raven sposobnosti oz. presegli 

svoje dispozicije in že razvite sposobnosti, ki smo jih pridobili v procesu neformalnega 

učenja, socializacije (prav tam). 

Neekspertni pristopi – zmanjševanje in oženje osnovnega problema: 

1. Učiteljeva osnovna skrb je posvečena oblikovanju ustreznega okolja: posvečanje časa 

urejanju učilice, izbiranje učnih pripomokov. 

2. Učitelj daje prednost nekaterim dejavnostim in interesom: učenčevi interesi in dejavnosti 

zajemajo pomemben položaj v preaktivnem razmišljanju učiteljev (prav tam). 

Ekspertni pristop – produktivno reševanje problemov: 

»Učitelji eksperti ne pojmujejo učenčevega naravnega razvoja kot ozko, konkretno usmerjeno 

ravnanje, temveč kot splošnejši kontekst organiziranja učnih izkušenj, pri čemer vnaprej 

ocenijo primernost nekega načina poučevanja« (Valenčič Zuljan, 2012, str. 54). 
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4. Pouk kot proces oblikovanja pojmovnih sprememb 

Pri tem pojmovanju pouka gre bolj za proces transformacije kot pa za proces kumuliranja. 

Ugotovitve različnih raziskav pravijo, da si v zgodnjem otroštvu pridobimo različne 

pomankljive, neustrezne in napačne pojme, ker so odporni, se obdržijo tudi med formalnim 

šolanjem. Pridobivanje novega znanja se avtomatično ne prekriva s starim. Da bi dosegli 

pojmovne spremembe, je pomembno aktivno poučevanje (Valenčič Zuljan, 2012). 

Pri temeljnem vprašanju lahko izpostavimo učiteljev vpogled v učenčevo razmišljanje, 

ugotoviti mora, kako posameznik razume neko učno problematiko, kar je ob številčnih in 

heterogenih razredih in množičnem izobraževanju zelo zahtevno (prav tam). 

Neekspertni pristopi – zmanjševanje in oženje osnovnega problema: 

Učitelji, ki jim ni uspelo organizirati pouka, ki bi omogočal spremembe učenčevih pojmovanj, 

so ponovno začeli prenašati učno snov brez upoštevanja učenčevih pojmovanj, usmerili so se 

na učenčeve dejavnosti in dajali prednost sami aktivnosti, zanimivostim in učenčevemu 

zadovoljstvu, ne da bi jih osvetlili z vidika učnih ciljev (prav tam). 

Ekspertni pristop – produktivno reševanje problemov: 

Da je poučevanje uspešno, je treba spoznati učenčevo znanje in pojmovanje. Treba je 

spodbuditi nekakšno majhno krizo v razmišljanju, da učenci spoznajo nezadostnost sedanjega 

znanja in začutijo potrebo po spremembi. Pri tem je pomemben učiteljev odnos do napak, 

učenec pa naj bi v učnem procesu imel vlogo soraziskovalca (prav tam). 

Tako kot Fox tudi M. Scardamalia in Bereiter (1989, v Valenčič Zuljan, 2012) poudarjata, da 

učiteljevo napredovanje po fazah ni avtomatično, ker ne gre za linearen, temveč zelo 

kompleksen model. 

 

2.4.3 Učiteljeva vloga in njegove kompetence 

Vloga učitelja v sodobnem šolskem sistemu je vse pomembnejša in vse bolj zapletena, 

potrebuje visoko raven strokovnega znanja, strokovne rasti in samostojnega odločanja, ko se 

sooča s poklicnimi izzivi. Pomembno je tudi stalno strokovno spopolnjevanje (Kalin in 

Valenčič Zuljan, 2007; Valenčič Zuljan, Klander in Sešek, 2010; Vogrinc in Valenčič Zuljan, 

2009). Pri poklicnem razvoju učiteljev je pomemben dejavnik akcijsko raziskovanje, še 

posebej, če je namenjen sodelovalnem procesu, ki vključuje učitelje in raziskovalce. Rezultati 

so pokazali, da so med vsemi učitelji, najbolj pripravljeni sodelovati v raziskovalnem delu 

novinci in izkušeni učitelji (Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2009). 

»Kompetence so kompleksni akcijski sistemi, ki vključujejo tudi čustveno in motivacijsko 

področje. Pripravljenost na delovanje, vrednotenje situacije in izzivov, stališča, odnos do neke 

aktivnosti, v najširšem smislu pa vrednote določajo, kako se bomo lotevali določenih 

aktivnosti in kako bomo pri tem uspešni. Posameznik lahko ima ustrezne potenciale in znanje, 

obvlada ustrezne strategije, se zaveda vseh značilnosti dobrega reševanja problemov, vendar 

potrebuje tudi motivacijo, da te svoje potenciale in znanje uresniči« (Peklaj idr., 2009, str. 

11). 

»Temeljni pogoj za uspešno razvijanje in pridobivanje kompetenc je kakovosten in učinkovit 

izobraževalni sistem, ki ga izvajajo dobro usposobljeni učitelji« (Peklaj idr., 2009, str. 13). 

Hargreaves (2003, v Peklaj idr., 2009) opozarja na ujetost učiteljev v sklop nasprotujočih si 

interesov in visokih zahtev, ki so povezani z vlogo učitelja. Od učiteljev se pričakuje, da bodo 
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spodbujali učeče se skupnosti, razvijali družbo znanja in ustvarjalnosti ter spodbujali 

kapacitete za inovativnost, fleksibilnost ter zavezanost spremembam, ki so ključne za 

ekonomsko blaginjo. Poleg tega pa se od njih pričakuje tudi to, da bodo blažili številne 

probleme, ki jih povzroča družba znanja, naraščajoče potrošništvo, izguba občutka za 

skupnost, vedno večji individualizem ter razlike med revnimi in bogatimi. To privede do 

paradoksalne situacije, ko morajo učitelji hkrati dosegati te nasprotujoče si cilje, poleg tega pa 

lahko postanejo tudi žrtve ekonomskega sistema, ki ga pomagajo razvijati in vzdrževati. 

Večina držav se žene za dobiček in zmanjševanje socialnih transferov, zato se kaže trend 

zmanjševanja deleža sredstev, namenjenega za skupne potrebe, in se spodbuja vključevanje 

privatnega kapitala tudi na področje izobraževanja. »Pojavljajo se zahteve po vse večji 

regulaciji učiteljskega poklica, po standardizaciji njihovega dela, po vse večji uspešnosti, ki se 

po navadi vrednoti z uspešnostjo učencev pri standardiziranem preverjanju znanja. Tako:  

- naj bi učitelj bil spodbujevalec družbe znanja ter vseh možnosti in blaginje, ki jo ta 

prinaša; 

- naj bi bil blažilec vseh negativnih vidikov ter groženj za vključenost, varnost in 

družbeno življenje, ki ga prinaša družba znanja, ter 

- je ob enem žrtev družbe znanja v svetu, v katerem naraščajo zahteve do izobraževanja 

in izobraževalcev ter obenem zahteve po standardiziranih rešitvah ob minimalnih 

stroških« (Hargreaves, 2003, v Peklaj idr., 2009, str. 13).  

 »Ko razmišljamo o poklicu učitelja v družbi znanja, o kompetencah, ki jih potrebuje za svoje 

uspešno delo, moramo upoštevati kontekst, v katerem učitelji opravljajo svoj poklic, vse tri 

nasprotujoče si sile in vplive na njegovo delo ter mu omogočiti, da bo svoj poklic res lahko 

opravljal tako, da bo v centru njegovega dela v šoli proces učenja« (Peklaj idr., 2009, str. 13). 

Dobro usposobljeni učitelji za svoje delo potrebujejo znanje predmetnih področij, ki jih 

poučujejo, ter ustrezno pedagoško-psihološko znanje. Ta znanja se med seboj tesno 

povezujejo. Še tako dobro obvladanje stroke brez kompetenc za vodenje in podporo učencem 

in upoštevanje njihovih individualnih razlik ne more pripeljati do uspeha, prav tako pa ne 

samo pedagoško-psihološko znanje brez ustreznega poznavanja stroke in ustreznega odnosa 

do učencev. Učiteljski poklic je izjemno kompleksen poklic, v katerem se obe področji 

neločljivo prepletata. Učitelj potrebuje znanja, ki mu omogočajo, da učenca pripelje do 

uresničitve vseh njegovih potencialov, zato potrebuje zlasti znanja, ki mu omogočajo, da: 

- zna opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje odzove z uporabo široke palete 

strategij poučevanja; 

- podpre razvoj mladih v samostojne učence za vse življenje; 

- mladim pomaga pri pridobivanju kompetenc, ki so navedene v Evropskem 

referenčnem okviru ključnih kompetenc (Priporočilo Sveta in Parlamenta, 

2006/962/ES); 

- zna delati v večkulturnih okoljih ob razumevanju vrednosti različnosti in spoštovanju 

teh razlik: 

- tesno sodeluje s kolegi, starši in širšo skupnostjo (Komisija Evropske skupnosti, 

2007). 
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»Znanje je iz didaktičnega vidika najpogosteje definirano kot sistem – logični pregled dejstev 

in posplošitev (generalizacij) o objektivni stvarnosti, ki si jih je posameznik pridobil in trajno 

zadržal v svoji zavesti« (Peklaj idr., 2009, str. 16). 

 »Vprašanja o kakovosti znanja niso nova. Postavljali so si jih številni pedagogi in ob iskanju 

odgovora nanje oblikovali različne koncepte vzgojno-izobraževalnega procesa. Nesporno je, 

da je treba za kakovost preseči kvantitativnost in reproduktivnost, kar zahteva večjo 

razbremenitev učnih načrtov ter dvig na višje taksonomske ravni (poglobljenega razumevanja 

in uporabnosti, kritičnega presojanja in ustvarjalnega povezovanja ...). Več nejasnosti pa 

ostaja pri pojmovanju kakovostnega pouka kot sistematične poti do znanja. Začetek 

empirično-analitičnega raziskovanja v iskanju odgovorov na to vprašanje so bile 

behavioristične raziskave o učenju, ki so imele vpliv tudi na šolsko prakso. Učenje je bilo 

pojmovano kot preprost, aditiven proces kopičenja novih informacij in spreminjanja 

posameznika na podlagi principa dražljaj – reakcija. S tem principom sicer lahko razložimo 

preproste oblike učenja – na ravni zapomnjevanja, ne morejo pa nam dati zadovoljivega 

odgovora v zvezi z višjimi oblikami ustvarjalnega učenja« (Peklaj idr., 2009, str. 20). 

»Adaptivnemu pojmovanju učenja kot procesa sprejemanja in skladiščenja informacij ustreza 

transmisijski ali posredovalni model pouka, ki poudarja natančno načrtovanje učne ure, jasno 

in podrobno definirane učne cilje, pri katerem učitelj prenaša, jasno strukturira učno snov. 

Učiteljeva glavna vloga je, da poskrbi za jasno, podrobno razčlenjevanje in strukturiranje 

učne snovi, da zagotovi red in disciplino, ki sta pomembna pogoja nemotenega vnosa 

prenesenega (pogosto na verbalni ravni), in poskrbi za zadostno količino vaj in nalog. 

Poudarjeni sta fazi urjenja in ponavljanja, ki pogosto ostaja na mehanični in reproduktivni 

ravni, in takojšnje povratno informiranje (podkrepljevanje uspešnih učenčevih poskusov) kot 

najboljše sredstvo motiviranja in trajne zapomnitve. Naj poudarimo, da ima tak model pouka 

še vedno pomembno vlogo v sodobnem šolanju, vendar ne kot edini ali prevladujoči model, 

temveč v smiselnem dopolnjevanju in prepletanju s spoznavno-konstruktivističnim modelom 

pouka« (prav tam). 

»Pri načrtovanju pouka je pomembno, da se učitelj vpraša, kaj o dani tematiki učenci že vedo, 

kako o tem razmišljajo, kakšne so njihove izkušnje in interesi, kako to učno vsebino 

doživljajo, kako bo to ugotovil in kako bo pri posamezni etapi učne ure njihova spoznanja, 

izkušnje ipd. upošteval ter jih usmerjal pri nadgradnji in preoblikovanju znanja« (Peklaj idr., 

2009, str. 21). 

Peklaj idr. (2009) pravijo, da se je treba zavedati, da šola ni samo prostor posredovanja in 

sprejemanja znanja ter da proces učenja ni le spoznavni proces, ampak se v njem neločljivo 

prepletajo spoznavni, čustveni in socialni vidiki. Učiteljevo delo pomeni tudi delo na področju 

osebnostnega oblikovanja mladega človeka in ne predstavlja samo posredovanja znanja ter 

organizacije učnega procesa, saj se učenci v šoli osebnostno oblikujejo in zadovoljujejo svoje 

številne socializacijske potrebe. 

»Učitelj naj bi se zavedal svojega stila poučevanja: kako ravna v razredu, kakšen odnos ima 

do učencev, kako vodi razred, posreduje informacije in razlaga, vrsto aktivnosti, ki jih izbira. 

Učitelji so najučinkovitejši, ko učijo po svoji metodi, vendar morajo vključiti, upoštevati in 

spoštovati različne učne nagnjenosti. Večje zavedanje učne nagnjenosti in stilov poučevanja 

pomaga učiteljem k večji fleksibilnosti in zavedanju potrebe po uvajanju različnih pristopov v 

učnem procesu, da bi tako lahko vsi učenci dosegli boljše rezultate« (Peklaj idr., 2009, str. 

27).  
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V razredu potekajo nenehne interakcije med udeleženci, in sicer med učiteljem in učenci, 

učenci med seboj, ki ima tako svoj vsebinski kot tudi donosni vidik. Razred lahko zato 

opredelimo kot zapleten komunikacijsko-interakcijski sistem (Marentič Požarnik, 2000). 

»Učitelj v komunikaciji z učenci ni le posredovalec učnih vsebin, temveč se vse bolj poudarja 

tudi pomembnost njegove vloge na odnosni ravni. Ko npr. učitelj učencem zaradi motečega 

vedenja naloži dodatno domače delo, s tem ne sporoča le, kaj morajo učenci opraviti, temveč 

tudi svoje razočaranje nad vedenjem učencev« (Peklaj idr., 2009, str. 32). 

B. Marentič Požarnik (2000) opisuje različne vloge učitelja glede na to, katere 

komunikacijske spretnosti uporablja. Učitelj je tako posredovalec informacij, spraševalec, 

poslušalec in svetovalec, vzdrževalec discipline in reševalec konfliktov.  

Kompetentnost učitelja se kaže v njegovih spretnostih vodenja in komuniciranja: kako 

učinkovito komunicira z učenci in z njimi vzpostavlja pozitivne odnose, kako oblikuje 

spodbudno učno okolje, pravila, disciplino v razredu, kako zna individualizirati delo s 

posameznimi učenci itd. (Peklaj, 2006). 

 

2.4.3.1 Učinkovitost učiteljev 

Raziskave so  pokazale, da je učenčevo dojemanje jasnih pravil in učiteljev nadzor pozitivno 

povezan z njihovimi interesi. Na področju raziskav pouka so učinkovite strategije vodenja 

razreda dolgo veljale kot ključni dejavniki za doseganje visokih  dosežkov učencev (Walberg 

in Paik, 2000; v Kunter, Baumert in Köller, 2007). Vodenje razreda je običajno zasnovano 

tako, da vključuje vse učiteljeve ukrepe, pomembne za zagotavljanje reda in učinkovite 

porabe časa pri pouku (Doyle, 1986, v Kunter idr., 2007).  

Vidik, ki je do danes prejel manj pozornosti raziskovalcev, je učinek strategij vodenja razreda 

na motivacijo učencev. V zvezi s tem se včasih pojavi kritika, da imajo lahko učna okolja, 

kjer je značilna visoka stopnja vodenja v razredu, negativne učinke, zlasti tam, kjer so poleg 

učne uspešnosti pomembni še drugi izobraževalni ciji (McCaslin in Good, 1992, v Kunter idr., 

2007). Sicer pa je empiričnih dokazov, ki podpirajo to trditev, malo. Kunter idr. (2007) trdijo, 

da lahko z vidika teorije samoodločanja, pre-strukturirana in dobro organizirana učna okolja 

dejansko podpirajo zanimanje učečih  za temo oziroma snov, ki jo učitelji v razredu podajajo 

z izkušnjami avtonomije in ustreznimi kompetencami. Učinkovito vodenje razreda je 

predstavljeno kot bistveni element pedagoške kakovosti, interes učencev pa kot pomemben 

izobraževalni izid. Če se opremo na ugotovitve, ki poudarjajo pomen samoodločanja v učnem 

procesu, lahko razpravljamo o tem, kako lahko učinkovito vodenje razreda vpliva na 

zanimanje učencev. Učenčeve osebne izkušnje v učnem okolju lahko odigrajo pomembno 

vlogo pri določitvi, ali ima učiteljevo vodenje razreda pozitivne ali negativne učinke na 

učenčev interes (Kunter idr., 2007). 

Raziskave o učinkovitem pouku kažejo, da je čas, ki ga učenci namenijo učenju in izvajanju 

pomembnih učnih nalog, dejansko ključni kazalec učnih dosežkov (Walberg in Paik, 2000, v 

Kunter idr., 2007). V razredih učna ura ni namenjena izključno učnim dejavnostim. Pogosto je 

čas porabljen tudi za druge dejavnosti, ki imajo organizacijski namen ali pa se učitelj ukvarja 

z disciplinskimi problemi in drugimi motnjami. Zato so pomembne učne strategije, ki 

organizirajo pouk na tak način, da se razpoložljivi čas porablja čim bolj učinkovito, s tem se 

povečajo dosežki učencev (Brophy, 1999b; Wang, Haertel in Walberg, 1993; v Kunter idr., 
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2007). Učinkovito vodenje pouka predstavlja tekoč potek učnih dejavnosti in zagotavlja, da so 

učenci aktivno zaposleni z učenjem (Brophy, 1999b, v Kunter idr., 2007). 

Medtem ko empirični dokazi kažejo, da se učinkovito upravljanje razreda, odraža v dosežkih 

učencev, je presenetljivo malo raziskav o tem, kako upravljanje razreda vpliva na druge 

vzgojno-izobraževalne cilje. Raziskovalci, ki so zainteresirani v različne izobraževalne izide 

včasih poudarjajo da, čeprav so strategije upravljanja razreda koristne za kognitivni razvoj 

učencev, so lahko škodljive za motivacijski razvoj (McCaslin in Good, 1992, v Kunter idr., 

2007). Zagovorniki te logike predvidevajo, da je prototip dobro upravljanega razreda, okolje, 

ki ga usmerja učitelj. V takšnem okolju učitelj določa učencem vedenjska pravila, spremlja 

njihovo spoštovanje teh pravil, in se odziva na vedenje, ki šteje za neprimerno, z nalaganjem 

negativnih sankcij. Ta močan poudarek zunanje ureditve lahko pomeni, da učenci opravljajo 

dejavnosti samo zaradi strahu pred sankcijami. Tako se lahko pojavi strah pred dolgčasom, 

učno okolje z več podpore pa bo imelo pozitivne čustvene in motivacijske posledice, saj 

dovoljuje učencem več manevrskega prostora (Bergin in Bergin, 1999, v Kunter idr., 2007). 

Z vidika teorije samoodločanja, razredno okolje, zaznamovano z visoko stopnjo upravljanja, 

predstavlja zelo zanimive učne kontekste. Po eni strani je ta način osredotočen na učitelja in 

lahko slabo vpliva učenčev občutek samostojnosti; na drugi strani, pa je dobro strukturirano 

okolje, ki pojasnjuje omejitev in lahko na neformalen način vzpostavi kontekst za učenje, ki 

spodbuja občutek uspeha in uresničitev ter spodbuja izkušnje avtonomije in usposobljenosti 

(Kunter idr., 2007). 

Nekatere izmed najmočnejših vplivov na učiteljev razvoj in njegovo učinkovitost so izkušnje 

s poučevanjem učencev in prvo leto opravljanja učiteljskega poklica. Pri tem je potrebno 

razlikovati med leti delovne dobe in reflektiranimi izkušnjami. Bandurova teorija lastne 

učinkovitosti kaže, da je učinkovitost učitelja največja v začetnem poučevanju. Prva leta 

poučevanja so ključnega pomena za dolgoročni razvoj učinkovitosti učiteljev, čeprav na to 

temo obstaja le nekaj raziskav. Raziskave poročajo o spremembah v učinkovitosti od začetka 

programa priprave učiteljev skozi začetno leto poučevanja. Rezultati so pokazali precejšnje 

povečanje učinkovitosti poučevanja učencev, ampak precejšnje znižanje v prvem letu 

poučevanja. Spremembe  učinkovitosti v prvem letu poučevanja so bile povezane s stopnjo 

prejete podpore in povratnih informacij kolegov in staršev (Woolfolk Hoy in Burke Spero, 

2005). 

Več kot četrt stoletja nazaj je Albert Bandura uvedel koncept lastne učinkovitosti ali 

prepričanja v posameznikovo sposobnost, da organizira in izvaja programe ukrepov, 

potrebnih za pridobitev določenih dosežkov. Od takrat so raziskave na številnih področjih 

dokazale moč učinkovitih zaznav v učenju, zmogljivosti in motivaciji. Na primer, prepričanja 

o učinkovitosti so povezana s prenehanjem kajenja, upoštevanjem vadbe in dietne prehrane, 

delovanjem v športu, politični participaciji in akademskih dosežkih (Bandura, 1997, v 

Woolfolk Hoy in Burke Spero, 2005). 

Učinkovitost je usmerjena v prihodnost, opraviti ima z dojemanjem sposobnosti, ne pa z 

dejansko ravnjo usposobljenosti. To je pomembna razlika, ker ljudje redno precenjujejo ali 

podcenjujejo svoje dejanske sposobnosti, in te ocene so lahko posledice pri poteku dejavnosti, 

za katere se odločijo in trud, ki ga vložijo za izvedbo dejavnosti. Sposobnost je lahko le tako 

dobra kot njegova izvedba. Samozavest, s katero ljudje pristopijo in upravljajo zahtevne 

naloge, določa, ali dobro ali slabo izkoristijo svoje sposobnosti. Zahrbtni dvom vase zlahka 

preglasi najboljše sposobnosti (Bandura, 1997, v Woolfolk Hoy in Burke Spero, 2005). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Urška Rode – magistrsko delo 

 

35 
 

»Uspešni učitelji dobro stopajo v odnose s posamezniki, skupinami, z oddelkom v celoti, 

veliko pridobijo od sposobnosti vživljanja v mladega človeka, skrbi ne namenjajo le 

oblikovanju zaprtih medosebnih odnosov; uspešni učitelji tudi dobro poučujejo in so zavezani 

kontinuirani skrbi za samorazvoj. Učenci postajajo v razredu enakovredni partnerji, če imajo 

priložnost za oblikovanje lastnih vprašanj, izražanje misli in dajanje pomena stvarem. Učitelj 

skuša razumeti in odgovarjati, ne pa ocenjevati in presojati. Uravnavati morajo 

pripovedovanje in spraševanje z opazovanjem in poslušanjem. Pripovedovanje in spraševanje 

lahko uporabimo za spodbujanje učencev k razmišljanju in prispevanju« (Peklaj idr., 2009, 

str. 27).  

 

Učitelji imajo v razredu različne vloge. Ena izmed najpomembnejših je zagotovo,  

da so vodje v razredu. Učinkovito poučevanje in učenje ne more potekati v slabo upravljanem 

razredu. Če učenci nimajo reda in so nespoštljivi, ker ni pravil in postopkov, ki vodijo 

vedenje, potem lahko postane norma le kaos. V takšnih razmerah trpijo tako učitelji kot 

učenci. Učitelji so nesigurni v svoje poučevanje, učenci se najverjetneje naučijo veliko manj, 

kot bi se morali. V nasprotju s tem pa dobro upravljani razredi, zagotavljajo okolje, v katerem 

lahko poučevanje in učenje zaživita. Dobro upravljan razred se ne pojavi kar iz ničesar, 

temveč zahteva veliko truda za oblikovanje in oseba odgovorna za to je učitelj. Živimo v dobi, 

ko nam raziskave povedo, da je učitelj verjetno eden najbolj pomembnih dejavnikov, ki vpliva 

na dosežke učencev ter je tudi edini dejavnik, s katerim lahko nekaj naredimo (Marzano, R. J., 

Marzano, J. S. in Pickering, 2003). Za ponazoritev so v rezultatih raziskave, ki je vključevala 

60.000 učencev, Wright, Horn in Sanders (1997) zapisali naslednje: Rezultati študije bodo 

dokumentirali, da je najbolj pomemben dejavnik, ki vpliva  na učenčevo učenje, učitelj. Poleg 

tega pa rezultati kažejo velike razlike v učinkovitost med učitelji. Zdi se, da so učinkoviti 

učitelji lahko učinkoviti z učenci na vseh ravneh dosežkov, ne glede na raven heterogenosti v 

njhovih razredih. Če pa je učitelj neučinkovit, potem bodo učenci, pod tutorstvom takega 

učitelja dosegali pomanjkljivo učno napredovanje, ne glede na to, kako podobni ali različni so 

si glede na njihove učne dosežke. 
 

Osnovna ugotovitev je, da lahko vsak učitelj in vsaka šola v državi zlahka doseže učinkovito 

upravljanje. Desetletja raziskav zagotavljajo jasne smernice o kritičnih vidikih učinkovitega 

upravljanja in strategije, ki najbolje delujejo za dosego tega cilja. Opremljeni s tem znanjem 

in razumevanjem, lahko, šole in učitelji v razredu, izobrazijo učence v varnem, urejenem in 

spoštljivem okolju, ki povečuje možnosti za učinkovito poučevanje in pravo učenje (Marzano 

idr., 2003). 

 

2.4.3.2 Vpliv učiteljev na učence 

Brophy in Good (1986) sta objavila raziskavo, v kateri sta razpravljala o vplivu učiteljev na 

učence. Izpostavila sta, da je nepravilno, če rečemo, da gre za raziskavo učinkovitosti 

učiteljev, ker bi to pomenilo, enačenje učinkovitosti z učenčevim uspehom (oz. učenčevimi 

dosežki) Tako, sta se odločila, da termin učinkovitost učiteljev nadomestita s terminom vplivi 

učiteljev. 

Ukrepi učiteljevega nadzora se običajno izkažejo kot pozitivni vpliv za dosežek. Kazalniki 

nadzora učiteljev nad vedenjem učencev (fizično gibanje, druženje) kažejo pozitivne odnose. 

Učenci se naučijo več v razredu, kjer učitelji vzpostavijo strukture, ki omejujejo učencem 

svobodo izbire, fizično gibanje in motenje, in kjer je relativno več učiteljevega govora in 

učiteljevega nadzora pri učenčevem reševanju nalog. Obstajajo pa pokazatelji, da se 
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optimalna raven nadzora učiteljev (v primerjavi s svobodo učencev) spreminja z učnimi cilji 

(Brophy in Good, 1986). 

Količina naučenega je povezana z možnostjo za učenje. Ali je izmerjena glede na število 

izrazov v kurikulumu ali deležu testnih postavk, ki se poučujejo skozi predavanja. Priložnost 

za učenje, je določena po dolžini šolskega dne in šolskega leta (ob predpostavki, da je znanje 

ustrezno posredovano). Ves čas dodeljen akademskim dejavnostim ni dejansko porabljen za te 

dejavnosti. Stopnja porabljenega časa za omenjene dejavnosti je odvisna od sposobnosti 

učitelja, da organizira in vodi razred kot učinkovito učno okolje, kjer akademske dejavnosti 

tečejo gladko, prehodi so kratki in urejeni, malo je časa, ki je porabljen za organizacijo in 

pridobivanje pozornosti učencev. Ključni kazalniki učinkovitega upravljanja vključujejo: 

dobro pripravo učilnice in postavitev pravil ter postopkov že na začetku šolskega leta, 

gladkost in zagon pri obravnavanju nove snovi, ustrezno stopnjo težavnosti pri nalogah; 

jasnost o tem, kdaj in kako lahko učenci dobijo pomoč, in o tem, kakšne so možnosti, ko 

dokončajo naloge (Brophy in Good, 1986). 

Zdaj vemo veliko več o vplivih učitelja na dosežek, kot pa v 70. letih. Mit, da učitelji ne 

delajo razlik med poučevanjem učencev, je bil ovržen. Začela se je pojavljati raziskava 

Rosenshina in Fursta (1973, v Brophy in Good, 1986), ki opredeljuje povezavo opis-

korelacija-eksperimentiranje. Kot rezultat je sklad razpoložljivih informacij o učenčevih 

dosežkih napredoval iz zbirke razočaranj in neskladnih ugotovitev, do majhne, ampak dobro 

uveljavljene baze znanja, ki vključuje več uspešnih poskusov na terenu. 

Obstajajo kritiki, ki pogosto podcenjujejo poučevanje ali celo menijo, da lahko vsakdo 

poučuje (Tisti, ki  niso uspešni na drugih področjih, se odločijo za poučevanje). Ta mit je 

ovržen. Čeprav verjetno drži, da bi večina odraslih »preživela« v razredu, pa nikakor ne drži, 

da bi lahko učinkovito poučevali. Celo usposobljeni in izkušeni učitelji se zelo razlikujejo v 

tem, kako organizirajo pouk. Razlikujejo se v več pogledih: po pričakovanjih in uspehu, 

nekateri ga zadržijo zase, za svoj razred in posamezne učence; razlikujejo se po načinu, kako 

izbirajo in oblikujejo akademske naloge; kako aktivno zadolžijo učence in kako komunicirajo 

z njimi o različnih nalogah. Tisti, ki vse te elemente izvedejo uspešno, imajo bistveno večji 

pozitiven vpliv na učence kot tisti, ki tega ne zmorejo narediti. Uspešno izvajanje zahteva 

mešanico znanja, energije, motivacije in komunikacije ter spretnosti odločanja, česar mnogi 

učitelji, kaj šele »navadni odrasli«, ne zmorejo (Brophy in Good, 1986). 

Izboljšave izobraževanja se morajo začeti z zaposlovanjem sposobnih učiteljev. Izobraževanje 

učiteljev, tako iz področja didaktike kot pedagogike, je prav tako bistvenega pomena. To 

vključuje seznanjanje učiteljev z vsemi ugotovitvami raziskav. Mnogi učitelji po ugotovitvah  

Brophyja in Gooda (1986), celo tisti, ki so pred kratkim zaključili usposabljanje, se ne 

zavedajo pomembnih konceptov in ugotovitev iz raziskav o poučevanju.  

 (Brophy in Good, 1986). 

 

2.4.3.3 Učinkovito učno okolje 

 

»Raziskave o učenju jasno kažejo, da je učinkovito učno okolje tisto,: 

- ki postavlja učenje v središče, spodbuja zavzetost za učenje in omogoča učencem, da se 

dojemajo kot učenci, 

- v katerem je učenje socialno in pogosto sodelovalno, 

- ki je v največji meri usklajeno z motivacijo učencev in pomembnostjo čustev, 
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- ki je zelo občutljivo za individualne razlike, vključno s predhodnim znanjem, 

- ki je zahtevno za vsakega učenca, vendar brez čezmernega preobremenjevanja, 

- ki uporablja vrednotenje, usklajeno s cilji, z močnim poudarkom na formativni povratni 

informaciji, 

- ki spodbuja horizontalno povezanost med dejavnostmi in predmeti v šoli in zunaj nje« 

(Dumont idr., 2013, str. 285). 

Učinkovito učenje ni tisto, ki ga izvaja posameznik, ampak tisto, ki je porazdeljeno in se 

dogaja s pomočjo procesov interakcije, pogajanja in sodelovanja. Interakcija in sodelovanje 

ne pomenita le interakcije na podlagi osebnega stika, ampak danes pogosto vključujeta 

sodelovalno delo v projektih na daljavo s pomočjo možnosti, ki jih ponujajo IKT in digitalna 

gradiva. Primerno organizirano in strukturirano sodelovalno skupinsko delo ima lahko  

pozitiven vpliv tako na učne dosežke kot tudi na vedenjski in čustven razvoj (Dumont idr., 

2013). 

Učna okolja so bolj učinkovita, kadar so občutljiva za individualne razlike. To izhaja iz 

ugotovitev, da se mora vsak soočiti z izzivom v taki meri, da malo preseže svojo obstoječo 

raven in sposobnosti. Nikomur ne bi smeli dovoliti, da zapravlja čas za nekaj, s čimer ne bo 

presegel oz. razširil svojega znanja (prav tam). 

»V učinkovitem učnem okolju so pričakovanja jasno opredeljena tako, da učenci natanko 

vedo, kaj počnejo ter lahko posamezne učne dejavnosti vključijo v širše okvirje. Če učenci ne 

vedo, kaj delajo in zakaj to počnejo, bo njihovo učenje v najboljšem primeru naključno, 

učenci pa ne bodo mogli razviti samoregulacije« (Dumont idr., 2013, str. 292). 

 

2.4.3.4 Učna motivacija  

 

Kadar govorimo o učni motivaciji, se sprašujemo, kaj je tisto, kar učenca pripravi k učenju, ga 

pri učenju usmerja, določa intenzivnost učenja in mu omogoča, da pri učenju vztraja. 

Motivacija je torej psihološki proces, ki posameznika spodbudi k dejavnosti, ga pri tej 

dejavnosti usmerja in dejavnost tudi vzdržuje skozi čas (Pintrich, 2003).  

»V pedagoški literaturi pogosto naletimo na dihotomno delitev vrst motivacije na zunanjo in 

notranjo. Zunanje smo motivirani, kadar nas k neki dejavnosti spodbujajo zunanji dejavniki, 

kot so ocene, pohvale, priznanje s strani drugih ali izogibanje kazni. Pri tem nas ne zanima 

sama dejavnost, ampak posledica, ki jo bo dejavnost prinesla (npr. učenca ne zanima snov, ki 

se je uči, ampak dobra ocena pri predmetu, ki mu bo omogočala vpis na gimnazijo). Notranje 

pa smo motivirani, kadar nas k dejavnosti spodbudijo notranji dejavniki: zanimanje, 

radovednost, želja po spoznavanju novega. Dejavnost, ki jo notranje motivirani posameznik 

opravlja, predstavlja cilj sama po sebi, posledice oz. rezultati dejavnosti pa so manj 

pomembni. Učenec se na primer poglablja v matematične naloge, ker pri tem uživa, in za 

učenje ne potrebuje dodatnih spodbud« (Peklaj idr., 2009, str. 36). 

»Vestni učenci so ponavadi motivirani za doseganje razmeroma visokih ciljev, pripravljeni so 

trdo delati ter vztrajajo pri težkih nalogah. Usmerjeni so tako v obvladovanje naloge in razvoj 

lastnih potencialov kot tudi v izpolnjevanje ciljev, ki so določeni z učnimi standardi. Med 

značilnostmi učnega okolja so za učenčevo motivacijo zlasti pomembne značilnosti 

učiteljevega vodenja razreda ter učiteljeva motivacijska prepričanja o tem, kaj učence 

spodbuja k učenju (npr. zanimanje in želja po razvoju lastnih potencialov ali zunanje pobude 

in pritiski) in h katerim motivacijskim ciljem učitelj usmerja učence (npr. k obvladovanju 

učne snovi ali k primerjavi lastnih zmožnosti z drugimi). Na drugi strani so pomembne tudi 
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značilnosti družinskega okolja učenca: socialno-ekonomske razmere, v katerih živi družina, 

intelektualne pobude, ki jih je otrok deležen s strani družinskih članov, vključenost staršev v 

izobraževanje otroka, pomembnost vrednot izobraževanja in učne uspešnosti v družini itn.« 

(Peklaj idr., 2009, str. 37). 

Motivacija in čustva, so tista, ki imajo pri učenju bistveno vlogo. Zagotavljajo namreč, da 

učenci usvojijo znanje in veščine na zanje smiseln način. Didaktične dejavnosti bi morale biti 

vedno zanimive in zabavne, tako bi učence že same po sebi pritegnile. Pogosto pa so pred 

učence postavljene naloge, ki jih ne marajo ali pa se jim ne zdijo zanimive ali pa jim dajejo 

občutek, da niso dovolj kompetentni za njihovo izpolnitev. Učitelji morajo prilagajati 

načrtovanje in za učence pripravljati zato zanimive didaktične dejavnosti, ki ustrezajo namenu 

in ki jih učenci z veseljem opravljajo ter se počutijo kompetentni za njihovo izvajanje. Če 

učenci razumejo sistem učenja in vlogo motivacije pri učenju, (tudi kako jo lahko sami 

spodbujajo ne glede na učitelja), učenje postane učinkovitejše (Dumont idr., 2013). 

 

2.5 UČITELJEV PROFESIONALNI RAZVOJ 

M. Valenčič Zuljan (1999) navaja dva širša modela učiteljevega profesionalnega razvoja, ki 

temeljita na različnih epistemoloških izhodiščih, in sicer:  

- tradicionalno pojmovanje poklica se opira na tehnično-racionalno razumevanje poklicnega 

delovanja in behavioristični model učenja in pouka. Znotraj tega pojmovanja so učitelji 

pojmovani kot pasivni objekti, ki jih je potrebno prisiliti k razvoju, pobuda za učiteljev 

profesionalni razvoj torej prihaja od zunaj - pri tem se poudarja potreba po spreminjanju 

učiteljev. Zanemarjajo se vprašanja, o čem učitelji ob tem spreminjanju razmišljajo, 

kakšne so njihove potrebe, skrbi, želje ... Učitelje označuje kot konservativne, ne dovolj 

poklicno kompetentne. Ta kontekst učiteljevega poklicnega razvoja ima izrazito negativno 

konotacijo in ne more zagotoviti ustreznih pogojev za uspešno učenje, podporo in razvoj 

učiteljev. 

 

- kritično-refleksivno pojmovanje učiteljskega poklica temelji na alternativnem pojmovanju 

profesionalizma in kognitivno-konstruktivističnem modelu pouka in učenja, ki je 

usmerjen na kvalitativno raziskovanje učiteljevih kognicij in izhaja iz predpostavke, da je 

potrebno spoznati, kako učitelj razmišlja o svojem ravnanju in ravnanju učencev ter 

kakšni so odnosi med učiteljevimi notranjimi procesi in njegovim ravnanjem. Učitelj je 

aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega poklicnega razvoja. 
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Razlike med obema modeloma prikazuje naslednja tabela (Valenčič Zuljan, 1999, str. 138): 

Tabela 2: Dejavniki razlikovanja med tradicionalnim in kritičnim modelom učiteljevega poklicnega 

razvoja  

DEJAVNIKI TRADICIONALNI MODEL KRITIČNI MODEL 

pobuda od zunaj – izven učitelja od znotraj – od učitelja 

usmerjenost učiteljevo ravnanje 
učiteljeva pojmovanja in 

ravnanja 

socialni potek individualen proces sodelovalen proces 

časovna dimenzija 

 

dodiplomsko izobraževanje in 

občasni seminarji, delavnice za 

nabiranje novih idej 

vseživljenjsko izobraževanje 

 

pojmovanje učiteljeve 

poklicne vloge 

 

pasiven – tehnik  

 

aktiven – razmišljajoč in 

avtonomen profesionalec 

 

ravnanje rutine, pridobljene po modelu rutina in refleksija 

procesi mišljenja racionalno-analitični 
racionalno-analitični in 

intuitivni 

 

Temeljna lastnost učitelja je profesionalna kompetentnost, ki pomeni, da ima posameznik 

določene spretnosti, znanja, kvalifikacije, ki predstavljajo eno izmed ključnih sestavin 

njegovega profesionalnega ravnanja. Iz različnih dokumentov, ki opredeljujejo učiteljske 

kompetence, je razvidno različno pojmovanje tega pojma. Kompetence nam povedo, kaj 

posameznik v resnici obvlada v teoriji in kaj je (bo) sposoben narediti tudi v praksi (Valenčič 

Zuljan, 2012). 

Raziskave učiteljevih kompetenc opozarjajo na nekatere kritične točke v kompetentnosti 

učiteljev. Učitelji naj bi bili premalo usposobljeni predvsem za individualizirano učenje, za 

pripravo učencev za samostojno učenje, za delo s heterogenimi oddelki ter za usposabljanje 

učencev za čim bolj učinkovito uporabo IKT (prav tam). 

Pomembno je, da učitelj uporablja strategije in metode, s katerimi vzpodbuja in vzdržuje učno 

motivacijo, spodbuja miselno aktivnost učencev in samostojno učenje, v učni proces vključuje 

informacijsko komunikacijsko tehnologijo in tako pri učencih razvija informacijsko 

pismenost. Učne pristope je sposoben prilagajati učencem s posebnimi potrebami. Sodelovati 

mora s starši, z drugimi učitelji ter strokovnjaki. Učitelj mora poznati različne načine 

preverjanja in ocenjevanja znanja učencev ter spremljati njihov napredek. Znati jih mora 

uporabljati, kar omogoča sposobnost konstruktivne povratne informacije učencem in staršem 

(prav tam). 

Učiteljev profesionalni razvoj je proces vseživljenjskega učenja, v katerem ima izkustveno 

učenje pomembno vlogo. Izkušnje postanejo vir učenja takrat, ko jih učitelj čuti kot izziv, jih 

želi in zmore analizirati ter dobljena znanja preizkusiti pri svojem delu (prav tam). 

 

Šteh Kure (2001) pravi: »V sodobni družbi se jasno kaže potreba po samostojnih, odgovornih, 

ustvarjalnih, prilagodljivih, neprenehoma učečih se učencih in učiteljih, ki se bodo znali 

soočati s spreminjajočo se stvarnostjo in vedno novimi izzivi. Te zahteve so narekovale 

kurikularno prenovo tudi v našem prostoru in v skladu s tem je postal zelo aktualen pojem 

kakovosti« (str. 83). 
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V našem prostoru enačimo kakovost z visokimi standardi, vendar obstajajo v zvezi s tem 

številne dileme in odprta vprašanja. Na začetku se zastavlja vprašanje, s čigavimi standardi 

naj bi enačili kakovost, saj se pojavljajo pomembne razlike v pričakovanjih med učenci, 

učitelji, vodstvom izobraževalnih institucij, vlado, različnimi komisijami in centri. Morda je 

zaželena določena različnost v sistemu, različne institucije naj bi imele tudi lastno poslanstvo 

in glede na to postavljale tudi specifične cilje. Problem je navsezadnje to, da sama postavitev 

standardov ne vodi do izboljšanja (Šteh Kure, 2001). 

V Izhodiščih kurikularne prenove (1996) je poudarjeno: »Kakovost znanja se ne meri le po 

količini poznanih dejstev in rešitev, pač pa po njihovi trajnosti in uporabnosti za postavljanje 

in reševanje novih problemov, po razumevanju sebe, drugih in okolja in po sposobnosti 

pridobivanja novega znanja.« 

»Pojmovanja pouka, učenja in znanja, učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku predstavljajo po 

ugotovitvah raziskav o učiteljevih pojmovanjih ter modelov profesionalnega razvoja zelo 

pomemben del učiteljeve profesionalne opreme. Vplivajo na njegovo razmišljanje, doživljanje 

in ravnanje, s čimer posredno vplivajo na kakovost pouka ter krmilijo učiteljevo profesionalno 

rast« (Valenčič Zuljan, 2004, str. 527). Učiteljev poklicni razvoj poteka na nivoju pojmovanj 

in nivoju ravnanj. Pojmovanja, tako učenja kot poučevanja, pomembno vplivajo na 

posameznikovo razumevanje, videnje oziroma interpretiranje konteksta učenja ali poučevanja 

(Valenčič Zuljan, 2004).  

Sodobno šolanje si zadaja cilje, da se »kvaliteta znanja ne meri le po količini znanih dejstev in 

rešitev, pač pa po njihovi trajnosti in uporabnosti za postavljanje in reševanje novih 

problemov, po razumevanju sebe, drugih in okolja in po sposobnosti pridobivanja novega 

znanja« (Izhodišča kurikularne prenove, 1996). Ti cilji pa niso uresničljivi s tradicionalnim 

transmisijskim modelom pouka, temveč zahtevajo kognitivno-konstruktivistični pristop, ki 

temelji na problemsko naravnanih metodah, kjer je učitelj pozoren ne samo na kvantiteto, 

temveč tudi na kvaliteto učenčevega predznanja. Učenec mora biti aktiven v vseh učnih 

etapah, postopoma prevzemati vse večji del odgovornosti za svoj proces pridobivanja znanja 

in osebnega razvoja ter se usposablja za vseživljenjsko učenje (Valenčič Zuljan, 2004). 

Če želi učitelj izpeljati kognitivno-konstruktivistično usmerjen pouk, si mora razjasniti in 

rekonstruirati pojmovanje svoje vloge, kakšen mora biti kot učitelj. To lahko naredi, če ob 

poglobljenem spoznavanju učencev, vključno z njihovimi pojmovanji pouka, razreši tudi 

svoje pojmovanje učenčeve vloge (Kagan, 1992, v Valenčič Zuljan, 2004). 

Vredno je upoštevati opozorilo, da se lahko učitelj, ki je sprejel bolj »v učenca usmerjeno« 

teorijo poučevanja, znajde v paradoksalnem položaju, ko odkrije, da njegovi učenci še vedno 

sprejemajo v »učitelja usmerjeno teorijo pouka« (Fox, 1983, v Valenčič Zuljan, 2004). Učenci 

pogosto pojmujejo pouk in učenje kot prenos znanja. Pričakujejo zanimivo, dobro 

strukturirano in posredovano razlago kot podlago za reprodukcijo naučenega in so odklonilno 

naravnani do problemskega pouka, ki zahteva njihovo večjo miselno angažiranost in 

samostojnost (Valenčič Zuljan, 2004). 
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2.6 RAZISKOVANJE UČITELJEV 

 

V današnjem svetu postaja učiteljeva vloga še zahtevnejša, pričakovanja so še višja. Temeljna 

učiteljeva kompetenca postaja sposobnost stalnega diagnosticiranja in inoviranja lastne 

pedagoške prakse. To zahteva nenehno učenje in profesionalni razvoj tako učiteljev kot šol in 

predstavlja nov izziv za izobraževalce učiteljev (Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2007). 

Učitelji se morajo ves čas poklicno razvijati. Na tem temelji t. i. tradicionalni model 

inoviranja, ki meni, da je treba učitelje prisiliti, da je izobraževanje in inoviranje namenjeno 

zapolnjevanju učiteljevih primanjkljajev v zanju in spretnostih. Tako si zamišljamo učitelje 

kot pasivne in ne dovolj poklicno kompetentne. Takšen model didaktičnega in šolskega 

inoviranja je najpogosteje vodil tim inovatorjev raziskovalcev, učiteljem pa je bila dodeljena 

vloga uporabnika znanstveno preverjenih novosti. Inovacije so pojmovane kot nekaj 

pozitivnega, so kot norme ali standardi, ki vodijo k napredku in jih učitelj izvede na pobudo 

tretje osebe oziroma raziskovalca (prav tam).  

Pri omenjenem modelu je bil zanemarjen ključni element pri inoviranju, to je učitelj. Zato so 

oblikovali inovacijski model, ki skuša učitelje enakopravno vključevati v proces raziskovanja 

in inoviranja šolske prakse. Pri tem je še posebej pomembno akcijsko raziskovanje, ki se 

vedno obrača k praktičnim vprašanjem, pri katerih obstajajo realne možnosti za izboljšave, in 

se izogiba problemom, na katere ni mogoče vplivati. Akcijsko raziskavo lahko izvede vsak 

učitelj ali raziskovalni tim, ki se oblikuje na šoli. Tim ima lahko tudi mentorja za vsebinska in 

metodološka vprašanja. Učiteljem raziskovalcem so lahko v pomoč tudi kritični prijatelji, to 

so učitelji, ki sicer sami aktivno ne sodelujejo v raziskavi, so pa učitelju raziskovalcu 

pripravljeni prisluhniti in mu pomagati z nasveti. Takšna pomoč je zelo dobrodošla, saj lahko 

učitelj raziskovalec, ob tako močni želji po po pozitivnih spremembah, izgubi sposobnost 

objektivnega presojanja (prav tam). 

V okviru projekta »Partnerstvo fakultet in šol, raziskave pedagoške prakse in neposredna 

uporaba rezultatov v vzgojno-izobraževalnem delu: Učitelj raziskovalec in medpredmetne 

povezave« je bila narejena empirična raziskava, katere cilj je bil, usposobiti učitelje za 

akcijsko raziskovanje njihove lastne pedagoške prakse. Organizirana so bila štiri skupna 

srečanja, kjer so bila postavljena naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kakšno je mnenje učiteljev o raziskovanju in inoviranju lastne pedagoške prakse? 

- Kakšen je odnos učiteljev kolegov do učiteljev, ki se vključujejo v različne projekte? 

- Katere lastnosti pripisujejo raziskovanju učitelji? 

- V kolikšni meri se spremeni pogled učiteljev na raziskovanje, potem ko imajo sami 

izkušnjo z raziskovalnim delom? 

Dve skupni srečanji sta bili namenjeni usposabljanju učiteljev za izvajanje akcijskih raziskav, 

dve pa individualnemu delu učiteljev raziskovalcev in njihovim mentorjem (Vogrinc in 

Valenčič Zuljan, 2007). 

Ugotovili so, da so bili učitelji raziskovalci na začetku najbolj enotni v tem, da je raziskovanje 

zahtevno, zanimivo in ustvarjalno. Izrazili so tudi prepričanje, da je raziskovanje potrebno in 

učinkovito za pedagoško prakso. Najmanj pa so bili prepričani v to, da je raziskovanje 

zamudno. V primerjavi z začetnim stanjem so bili učitelji raziskovalci na koncu projekta bolj 

prepričani, da je raziskovanje zanimivo, zamudno, potrebno in učinkovito za pedagoško 

prakso. Raziskovanje se jim je na koncu zdelo manj zahtevno in ustvarjalno, kot pa na začetku 

projekta. Akcijske raziskave so dosegle svoj namen, in sicer da so učitelji v svoje delo vnesli 
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spremembe, ki so izboljšale njihovo vzgojno-izobraževalno prakso, saj so na koncu projekta 

ocenjevali, da je raziskovanje še bolj potrebno in še bolj učinkovito za prakso, kot so to 

ocenjevali na začetku projekta (prav tam). 

Skoraj vsi anketirani učitelji so se strinjali, da treba šolsko prakso nenehno raziskovati. Poleg 

tega pa so se skoraj vsi prav tako strinjali se tem, da je učiteljeva naloga predvsem 

poučevanje, raziskovanje pa je stvar raziskovalcev. Dve tretjini učiteljev sta odgovorili, da 

učitelj, ki se udeležuje projektov, na njihovi šoli ni deležen razumevanja. To je zaskrbljujoče, 

saj je za izvedbo akcijske raziskave, pa tudi za inoviranje pedagoške prakse, zelo pomembno 

ozračje, ki se oblikuje na šoli. Vodstvo šole in učitelji bi morali spodbujati in pomagati 

učiteljem raziskovalcem pri raziskovalnem delu (prav tam). 

Raziskovanje odnosa učiteljev do pedagoškega raziskovanja je bila pomembna tema za 

raziskovalce. Raziskava je bila namenjena ugotavljanju stališč učiteljev o pedagoškem 

raziskovanju. Sestavili so tridelni anketni vprašalnik, prvi del, je bil sestavljen iz 

demografskih vprašanj, drugi del je vseboval izjave, katerih namen je bil ugotoviti stališča 

učiteljev o vplivu pedagoškega raziskovanja, tretji del pa je bil sestavljen iz 18 postavk, 

katerih namen je bil, da izzovejo odzive od učiteljev ter podajo ugotovitve o stališčih učiteljev 

o pomenu raziskav na področju izobraževanja. Rezultati so pokazali, da je 68 % sodelujočih 

učiteljev resno upoštevalo izsledke raziskav na področju izobraževanja, odkar so prvič stopili 

v razred. Kljub tem spodbudnim rezultatom pa je preostalih 32 % učiteljev odgovorilo, da 

niso nikoli resno obravnavali ugotovitve raziskav (Beycioglu, Ozer in Ugurlu, 2009). 

Učitelji, kot najpomembnejši praktiki v izobraževalnih ustanovah in njihova stališča do baze 

znanja in/ali raziskave v izobraževanju, bi morali biti deležni posebne pozornosti  

oblikovalcev politik in raziskovalcev izobraževanja. Dogaja pa se, da večina od njih vidi 

učitelje kot predmet njihovega preučevanja (prav tam). 

Pojavljajo se vprašanja o vlogi in vrednosti pedagoškega raziskovanja. Glavno vprašanje je, 

globok razkorak med teorijo in prakso v raziskavah pouka (Hammersley, 2000, McIntyre, 

2005; Oancea, 2005; v Beycioglu idr., 2009). Je razprava, s katero se soočajo izobraževalni 

raziskovalci in jo nameravajo naprej raziskovati v izobraževalnem okolju. Olivero, John in 

Sutherland (2004, v Beycioglu idr., 2009) označujejo raziskave pouka in pedagoško prakso 

kot dve kulturi, katerega člani, se zdi, da zasedajo dva različna svetova. Trdijo tudi, da se 

besede, npr. vrzeli, zidovi in meje, pogosto uporabljajo za opis razlikovanja med raziskavami 

pouka in prakso. Nekateri raziskovalci, na eni strani, trdijo, da so  raziskave pouka preveč 

teoretične in imajo malo ali nič učinka na prakso in praktike (Bevan, 2004; Kennedy, 1999; 

Mortimore, 2000; v Beycioglu idr., 2009). Po drugi strani pa drugi trdijo, da baza znanja v 

pedagoškem raziskovanju vedno vodi do izvedb v šolah (Cohen, Manion, in Morrison, 2005; 

Florio, 1981; Goldstein, 2002; v Beycioglu idr., 2009).  

Raziskovanje odnosa učiteljev do pedagoškega raziskovanja kot orodja za njihovo poklicno 

izpopolnjevanje in profesionalno rast je pomembno za raziskovalce izobraževanja. Učitelji 

predstavljajo pomemben predmet raziskav (Ekiz, 2006, Everton, Galton, in Pell, 2000, 2002; 

Gu & Wang, 2006; Havelock, 2002; Marcos & Tillema, 2006; Skhedi, 1998; Smith, 2002; 

Stoer & Cortesáo, 2001; v Beycioglu idr., 2009), saj so med najpomembnejšimi izvajalci 

izobraževalnih teorij in/ali baz znanja, ki so jih razvili raziskovalci. Večina raziskovalnih 

prizadevanj je usmerjenih v  raziskovanje, ali si učitelji (kot praktiki), prizadevajo za dostop 

do izsledkov raziskav (Beycioglu idr., 2009). 
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Woods (1986, v Beycioglu idr., 2009) je menil, da poučevanje in pedagoško raziskovanje 

nimata stične točke. Tudi mnogim učiteljem se zdi večina pedagoških raziskav nepomembna 

za njihovo pedagoško prakso. 

Pomembno je, da se učitelji osredotočajo na procese poučevanja in učenja ter ustvarjanje 

možnosti za bolj kakovostno učenje. Začutiti morajo potrebo po spremembi in verjeti, da bodo 

določene spremembe v poučevanju prinesle pozitivne učinke (Šteh Kure, 2001). Akcijsko 

raziskovanje je lahko pomembna pomoč učiteljem  pri vpeljavah različnih načinov dela.  

Akcijsko raziskovanje je eden od pomembnih dejavnikov pri poklicnem razvoju učiteljev, še 

posebej, če je namenjen sodelovalnem procesu, ki vključuje učitelje in raziskovalce. 

Raziskava je pokazala, da so med vsemi učitelji najbolj pripravljeni sodelovati v 

raziskovalnem delu novinci in izkušeni učitelji (Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2009). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

RAZISKAVE 

 

Iz pregleda domačih in tujih raziskav s področja učinkovitega pouka in izobraževanja je 

razvidno, da gre za aktualno področje, ki zahteva nadaljnje raziskovanje. Večji del avtorjev se 

osredotoča predvsem na raziskovanje učinkovitega in kakovostnega pouka ter na rezultate 

predhodnih raziskav. Temeljni namen raziskave je bil raziskati, kakšna so učiteljeva 

pojmovanja učinkovitega pouka, kakšna je seznanjenost učiteljev z obstoječimi domačimi in 

mednarodnimi raziskavami pouka, in v kolikšni meri so izsledki sodobnih raziskav pouka 

integrirani v učiteljeva pojmovanja.  

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

Postavili smo si štiri sklope raziskovalnih vprašanj. Zanimalo nas je: 

1. Kakšna so učiteljeva pojmovanja pouka in učiteljeve vloge? Ali se učiteljeva pojmovanja 

pouka in lastne vloge razlikujejo glede na delovno dobo učitelja, motivacijo za poklic in 

zadovoljstvo s poklicem?  

2. Kako učitelji ocenjujejo lastno seznanjenost z domačimi in tujimi raziskavami 

učinkovitosti izobraževanja in pouka ter kolikšen pomen temu pripisujejo? Ali se učitelji, 

ki pripisujejo raziskavam pouka različen pomen, razlikujejo glede na delovno dobo 

učitelja, motivacijo za poklic in zadovoljstvo s poklicem?  

3. Kolikšen pomen učitelji pripisujejo analiziranju in lastnemu raziskovanju pouka? Ali se 

učitelji, ki pripisujejo lastnemu raziskovanju pouka različno velik pomen, razlikujejo 

glede na delovno dobo učitelja, motivacijo za poklic, zadovoljstvo s poklicem ter 

izkušnjami z raziskovanjem pouka?  

4. V kolikšni meri so izsledki o učinkovitem pouku integrirani v učiteljeva pojmovanja 

pouka? 

 

3.3 METODE DELA 

 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. 

Uporabljeni sta kavzalno-neeksperimentalna in deskriptivna metoda pedagoškega 

raziskovanja. 
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3.4 OPIS VZORCA 

 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnih vprašalnikov za učitelje razrednega in 

predmetnega pouka. Vzorec je bil slučajnostni namenski in je vključeval učitelje osnovnih 

šol. Vprašalnik so reševali učitelji od 1. do 9. razreda osnovne šole. Vzorec je zajemal 164 

učiteljev in učiteljic s področja celotne Slovenije. Zaradi večje preglednosti besedila bomo v 

nadaljevanju za oba spola pri uporabi izrazov učitelji oz. učiteljice uporabljali le moško 

obliko. 

 
 

                
                                      89,1 % 

Graf 1: Vzorec glede na spol 

 

V raziskavi je sodelovalo 147 učiteljic, kar predstavlja 89,1 % in 17 učiteljev, kar predstavlja 

10,4 % vključenih v raziskavo. 

 

 
              

           49,4 %  

Graf 2: Vzorec sodelujočih glede na poklicni profil 

 

Iz grafa 2 je razvidno, da so na anketni vprašalnik odgovarjali učitelji razrednega pouka, kar 

predstavlja 50,6 % (83 sodelujočih) in predmetnega pouka, kar predstavlja 49,4 % (81 

sodelujočih).  

 

10,4  % 

50,6 % 
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Graf 3: Vzorec glede na število let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju  

 

V vzorcu učiteljev, ki so bili vključeni v raziskavo, je največ (32,9 %) takšnih, ki imajo 7–18 

let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju, sledijo tisti, ki imajo 19–30 let ter tisti z 31 in več 

let delovne dobe. Najmanj vključenih učiteljev ima 4–6 let delovne dobe v vzgoji in 

izobraževanju. 

 

3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke smo približno en mesec zbirali z anketnim vprašalnikom, namenjenim učiteljem od 1. 

do 9. razreda osnovne šole. Anketni vprašalnik ni bil standardiziran, sestavili smo ga 

izključno za namene raziskave. Vsi anketirani so imeli enake pogoje za izpolnjevanje 

vprašalnikov in lestvic, s čimer se zadosti objektivnosti instrumentov. Vprašalnik se je 

izpolnjeval anonimno in prostovoljno. Vseboval je 20 vprašanj, od tega so se prva štiri 

nanašala na splošne podatke o anketirancu (spol, vprašanje od poučevanju razrednega ali 

predmetnega pouka, število let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, naziv). Vprašanja 

so bila zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa. Od tega je bilo 9 vprašanj zaprtega tipa z 

enim ali več možnimi odgovori, 3 vprašanja odprtega tipa in 6 vprašanj kombiniranega tipa. 

Uporabili smo tudi 2 lestvici stališč. 
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3.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS 20 (Statistical Package for the 

Social Sciences 20). Za opis vzorca in spremenljivk (pridobljene s pomočjo anketnega 

vprašalnika) smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko (frekvence, odstotki). Za analizo 

anketnega vprašalnika smo uporabili še χ2
-preizkus hipoteze neodvisnosti in Kullbackov 2Î 

preizkus (kadar pogoja za uporabo χ2
-preizkusa hipoteze neodvisnosti nista bila izpolnjena).  

 

3.7 REZULTATI IN INTERPRETACJA 

 

V nadaljevanju predstavljamo pridobljene podatke v obliki tabel in grafov. Analizirali smo 

zastavljene štiri sklope raziskovalnih vprašanj in posamezna vprašanja znotraj njih. 

 

3.7.1 Učiteljeva vloga 

 

Zanimalo nas je, kakšna so pojmovanja učiteljev in kakšna je njihova vloga, pri čemer smo 

izhajali iz Foxove kategorizacije pojmovanj pouka. Učitelji so se odločali med štirimi opisi 

učiteljev, izbrali so tistega, ki jih najbolj označuje v vlogi učitelja. Nekateri so se videli  kot 

prenašalci znanja. Takšen učitelj pred učence postavlja jasne cilje in zahteve. Podaja 

sistematično in razločno razlago ter je odprt za morebitna vprašanja učencev. Spremlja 

spremembe na strokovnem področju in jih tudi posreduje učencem. Prizadeva si, da imajo 

učenci čim jasnejšo sliko o določeni temi. Drugi opis je opredelil učitelja kot oblikovalca ali 

izgrajevalca učenčevih sposobnosti in spretnosti. Svoje učence uči predvsem, kako se lotiti 

reševanja določenih strokovnih problemov in nalog. Daje jim veliko nalog z jasnimi navodili 

in povratne informacije o napredku. Več učiteljev je izbralo, da se vidijo kot mentorji, 

moderatorji oz. vodniki učenčevega samostojnega učenja. Tak učitelj vpelje učence v svoj 

predmet in jih vodi k samostojnemu odkrivanju stvari. Spodbuja jih, da sami pridejo do 

določenih zaključkov in pogledov ter znajo izraziti svoje misli in ideje. On pa jih le usmerja 

pri interpretiranju in povezovanju in se tudi sam od njih veliko nauči. Največ učiteljev se je 

odločilo za učitelja kot spodbujevalca razvoja učenčevih potencialov, njegove celovite osebne 

rasti. Spodbuja razvoj učencev in prispeva k njihovi osebni rasti ter se trudi, da bi bili pri tem 

čim bolj aktivni in sproščeni. Učence spodbuja, da vsebine povezujejo z lastnimi izkušnjami 

in doživljanjem ter o tem tudi diskutirajo. Pomembno je, da si sami postavljajo cilje (Valenčič 

Zuljan, 2012). 
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Graf 4: Vzorec učiteljevih izborov opisa, ki jih najbolj označuje v vlogi učitelja 

 

Iz grafa 4 je razvidno, da se je največ učiteljev poistovetilo z vlogo učitelja kot spodbujevalca 

razvoja učenčevih potencialov in njegove celovite osebne rasti, kar predstavlja 40,2 %. 28,7 

% učiteljev je izbralo vlogo učitelja kot mentorja, moderatorja oz. vodnika učenčevega 

samostojnega učenja. Najmanj učiteljev se je odločilo za vlogo učitelja kot oblikovalca ali 

izgrajevalca učenčevih sposobnosti in spretnosti, kar predstavlja 13,4 %; nekaj več učiteljev 

pa je izbralo vlogo učitelja kot prenašalca znanja, kar predstavlja 17,7 %. Zanimivo bi bilo 

raziskati, v kolikšni meri učitelji sledijo svojim pojmovanjem pouka. 

Raziskava M. Valenčič Zuljan (1999) je pokazala, da pri študentih razrednega pouka, ki so na 

začetku profesionalnega usposabljanja, prevladuje pojmovanje iz najnižje kategorije, skoraj tri 

četrtine študentov vidi učitelja predvsem kot prenašalca znanja. Ta delež (60 %) sicer 

nekoliko upade na koncu leta, vendar je to pojmovanje pri študentih še vedno najmočneje 

zastopano. Tudi raziskava Šteh Kure (1998, v Valenčič Zuljan 1999) je pokazala, da se je 

večina učencev med štirimi tipičnimi pojmovanji poučevanja po Foxu, odločila za prenašalca 

znanja (43 %), se pravi,da pri večini prevladujejo nižja pojmovanja. 

 

V nadaljevanju si bomo pogledali še učiteljevo zadovoljstvo s poklicem in njihovo poklicno 

motivacijo, zato da bomo lahko v sledečem podpoglavju primerjali učiteljeva pojmovanja tudi 

s tema dvema vidikoma. 
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                                          7,3 % 

          50,6 %  
 

Graf 5: Delež glede na zadovoljstvo učiteljev s poklicem 

 

Iz grafa 5 je razvidno, da je največ učiteljev srednje zadovoljnih s svojim poklicem, kar 

predstavlja 50,6 %; sledijo jim učitelji, ki so s poklicem zelo zadovoljni, kar predstavlja 42,1 

%. Zelo nezadovoljnih pa je 7,3 % sodelujočih učiteljev. 

 

 Zanimalo nas je, kaj učiteljem prinaša poklicno zadovoljstvo, zato smo želeli, da svoj 

odgovor tudi komentirajo. 

Komentarje zelo zadovoljnih učiteljev smo razdelili v tri kategorije: 

 

Veselje do dela: 

  »Delam, kar me veseli, sem lahko ustvarjalna.« 

 »Delo z mladimi me ohranja  zdravo.« 

 »Delo z učenci me veseli.« 

 »Imam krasne učence, zaradi katerih sem rada učiteljica.« 

 »Ker obožujem ta poklic, čeprav je težji kot se zdi na prvi pogled.« 

 »Ker vsak dan rada grem v službo, se zanjo trudim in ogromno dobim nazaj.« 

 »Meni je v užitek učiti. Ni mi pa v užitek se dajati s straši razvajenih otrok.« 

 »Mislim, da sem dobra učiteljica, še vedno z veseljem stopim v razred in delam z učenci - 

vse ostalo pa mi postaja odveč, smo preobremenjeni z nepomembnimi dejavniki 

(administracija, projekti ...).« 

 »Moj ˝sanjski˝ poklic.« 

 »Načeloma sem s svojim poklicem zelo zadovoljen.« 

 »Po 36 letih delovne dobe še vedno uživam v razredu.« 

 »Počutim se uspešna.« 

 »Predstavlja mi še vedno velik izziv.« 

 »Pridem z veseljem v šolo in tudi grem še z večjim veseljem iz šole.« 

 »Rad to delam.« 

 »Rada delam z učenci, uživam v poučevanju, dobro se razumem s sodelavci.« 

 »Rezultati so, učenci so večinoma zadovoljni in jaz uživam pri delu.« 

 »Saj rada poučujem in vsak dan je drugačen zaradi vsega dogajanja v šoli.« 

 »Saj sem za to poklicana in srčno upam, da tega občutka nikoli ne izgubim.« 

42,1 % 
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 »Sama prispevam k širini učiteljskega duha.« 

 »Še enkrat bi izbrala enako.« 

 »To delo me bogati.« 

 »Učitelj mora poučevati s srcem in ne za denar (tega ni).« 

 »Uspešna sem pri delu, učenci in starši me imajo radi.« 

 »Uživam.« 

 »Vedno kaj novega, metod na pretek, odzivi učencev dobri.« 

 »Veselje do dela z otroki.« 

 »Vsak dan je nov začetek nečesa lepega, če sodelujejo vsi.« 

 »Z velikim veseljem sem učiteljica. Prepričana sem, da je to moj pravi poklic, ki je hkrati 

poslanstvo ... Je to,  kar sem si vedno želela!« 

 »Zadovoljna s poučevanjem, stvari ob tem so vedno bolj obremenjujoče (papirologija, 

analize ...).« 

 »Zaenkrat mi poučevanje predstavlja izziv.« 

 »Zelo rada učim svoj predmet, rada delam z mladimi.« 

 »Ker to izjemno rad počnem in me osrečuje, kljub vsem neprijetnim stvarem, ki pašejo k 

temu poklicu.« 

 »Če ne bi delala v neki tuji organizaciji in se veliko izobraževala v tujini, sigurno ne bi 

bila to,  kar sem, tako uspešna,  kot sem!« 

 

Nagrajevanje: 

 »Spremenila bi le sistem nagrajevanja posebnih uspehov.« 

 »A za več dela sedaj smo žal malo plačani.« 

 

Pogoji dela: 

 »Zelo zadovoljna z delom v razredu in veliko manj zadovoljna z izpolnjevanjem vse 

mogoče dokumentacije in zelo nezadovoljna z vodstvom šole.« 

 »S svojo notranjo motivacijo in manj zadovoljna z zunanjo (ni nagrajevanj, vedno slabše 

javno mnenje, poročanje medijev, delo po krajših pogodbah ... Brez plačila dopusta čez 

počitnice ipd. ... Razvrednotenje interesnih dejavnosti ... Sem mentorica gorniškega 

krožka, kar pomeni, da vsak mesec ˝podarim˝ eno celo soboto ... Urna postavka je borna 

+ prevoz do vznožja vzpetine se ne šteje v delovni čas ... ).« 

 »A počasi izgorevamo.« 

 

Komentarje učiteljev, ki so srednje zadovoljni, smo razdelili v štiri kategorije: 

 

Ugled poklica: 

 »Če bi bil učiteljski poklic bolj cenjen, bi bilo veliko lažje delati; predvsem če bi tudi 

starši do ˝prave mere˝ sodelovali s šolo.« 

 »Preveč te veže učni načrt, delovni zvezki.« 

 »Ravno zaradi tega ker v družbi ni cenjen. Večina meni, da si učitelj zato, ker drugje nisi 

našel dela. Daleč od resnice!« 

 »Ker naše delo ni toliko cenjeno. Obseg dela pa se le povečuje.« 
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 »Plača in ugled nista zgledna.« 

 »Premalo cenjen v družbi, preveč izpostavljene pravice otrok.« 

 »Premalo cenjeno.« 

 »Zame je to najlepši poklic, žal pa postaja z leti vse bolj naporen in nespoštovan.« 

 »Zaradi razvrednotenja.« 

 »Razvrednoten poklic, preveč birokracije, premalo časa za posvetitev pouku.« 

 »S poklicem sem zadovoljna. Nisem pa zadovoljna s sistemom države ...« 

 »Saj je poklic učitelja v družbi neopravičeno podcenjen in se vsi ukvarjajo z našim 

delom.« 

 »Zelo sem zadovoljna s poučevanjem, manj z ugledom v družbi, pogoji dela.« 

 »Zaradi splošne klime v družbi in odnosa države do učiteljev, nisem zelo zadovoljen.« 

 »Zelo rada učim, sem med učenci, nervozna pa postajam ob vseh mogočih soglasjih in 

ljudeh, ki se vtikajo in komentirajo moje delo na podlagi stereotipov, ki niso nikoli 

veljali.« 

 

Pogoji dela: 

 »Če si v šoli  2x ali 3x tedensko cel dan do 16.30, si preobremenjen.« 

 »Čedalje več obveznosti ob rednem pouku in delu, človek počasi pregoreva in ne zmore 

opravljati dela tako, kot si želi in da bi bil z opravljenim zadovoljen. Pa saj tudi iz družbe 

dobiva stalne informacije, kako njegovo delo ni nič vredno, da ne delamo nič in imamo 

same počitnice. Še največ zadovoljstva in priznanja za dobro delo dobim od učencev 

(velike večine). 

 »Delo z učenci ok, preveč administracije, preveč pojasnjevanj staršem zakaj je tako, 

preveč vmešavanja staršev v delo ...« 

 »Izboljšave bi bile potrebne na področju pogojev dela in odnosov.« 

 »Ker je postal naš poklic precej drugačen, saj imamo veliko več zadolžitev, kot pa samo 

poučevanje (projekti ipd.).« 

 »Ker rada delam z otroki. Manj zadovoljna z delovnim časom – 7 urna fizična  prisotnost. 

Premalo svobode in zaupanja v učitelja. Stalno menjavanje beleženja časa, ki ga učitelj 

oddela.« 

 »Poučujem rada, a vedno več pritiskov se pojavlja s strani staršev, vodstva in učencev.« 

 »Premalo avtonomnosti, preveč zahtev ...« 

 »Preveč administracije, premalo dela z otroki – pomembno je, da je vse lepo napisano, 

četudi v razredu ne bi nič od tega počeli.« 

 »Preveč drugih nalog, pouk je drugotnega pomena.« 

 »Preveč pod vplivom staršev.« 

 »Preveč obremenjeni smo z nepomembnimi stvarmi, kot je birokracija.« 

  »Saj bi želela več avtonomije pri svojem delu.« 

 »Včasih se mi zdi,da mi obilica drugih nalog jemlje čas in energijo za kvalitetno pripravo 

na pouk.« 

 »Vedno bolj me moti preveliko vmešavanje staršev v avtonomijo učitelja.« 

 »Všeč mi je, ker je dinamično, ker rada delam z otroki. Ubija vedno več birokracije in  

˝pametnih˝ staršev.« 
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 »Zelo rada poučujem in sem v razredu, omejuje pa me birokracija.« 

 »Saj je delo, ki izpolnjuje, ima pa slabo stran: starši in birokracija.« 

 »Problematični učenci, ki poberejo ogromno energije, v učilnici ni projektorja, IKT table 

...« 

 »Poklic je lep, rada ga opravljam, samo delo učitelja pa motijo stvari od zunaj.« 

 »Premalo delovnih mest in prevelika preobremenitev.« 

 »ODDALJEVANJE POKOJNINE.« 

 »Svoj poklic rada opravljam, ampak menim, da bi lahko bila za svoje delo bolje plačana, 

saj svoj poklic jemljem kot poslanstvo ne zgolj kot službo.« 

 

Država in šolstvo: 

 »Če ne bi bilo ministrstva, ki je v službi politike in stranke, ki je na vladi.« 

 »Inflacija izobrazbe!!« 

 

Nevtralni komentarji: 

 »So dobre in slabe stvari.« 

 »Tako je, kot si narediš sam.« 

 »So dobre in slabe strani poklica.« 

 »Bilo je bolje.« 

 

Ena izmed učiteljic je napisala: »Sem na začetku svoje poklicne poti in čutim neko stisko, 

kako bom zmogla vse opraviti strokovno, avtonomno. Vendar menim, da z leti pridobiš 

potrebne izkušnje in ti delo postane v veselje.« 

 

Komentarje učiteljev, ki so zelo nezadovoljni, smo razdelili v tri kategorije: 

 

Ugled poklica: 

 »Razvrednotenje poklica, vedno slabše plačilo za delo, izguba ugleda, starši se smejo 

vtikati v strokovnost učiteljevega dela, nalaganje dela, ki ima kaj malo skupnega s 

poučevanjem ...« 

 »Zaradi razvrednotenja poklica.« 

 »Ni spoštovanja in ugleda.« 

 

Način poučevanja: 

 »Počutim se omejeno v izvajanju svojih idej, ki odstopajo od utečenih standardov.« 

 »Pri svojem delu sem uspešna, učence imam rada, še vedno uživam pri svojem delu.« 

  »Saj je treba učencem za izbiro mojih predmetov nuditi zabavo, ekskurzije, itd. Menim, 

da moj poklic ni biti komedijant, turistični vodič ali karkoli podobnega, ampak predvsem 

kaj naučiti učence, jih dobro vzgajati in pripraviti na življenje.« 

 

Razmere na delovnem mestu: 

 »Zaradi mobinga.«  
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Graf 6: Delež glede na poklicno motivacijo učiteljev 

 

Iz grafa 6 je razvidno, da ima največ učiteljev veliko poklicno motivacijo (49,4 %); 27,4 % 

učiteljev ima zelo veliko motivacijo; sledijo jim učitelji s srednje veliko motivacijo (19,5 %). 

2,4 % učiteljev je odgovorilo, da je njihova poklicna motivacija zelo majhna; le 1,2 % 

učiteljev pa je svojo motivacijo označilo za majhno. 

 

Iz grafov 5 in 6 smo izvedeli, da je 92,7 % učiteljev s svojim poklicem zelo ali srednje 

zadovoljnih ter primerno s tem rezultatom, tudi v podobnem deležu, 96,3 %, (zelo veliko, 

veliko ali srednje) motiviranih za poklic. 

 

3.7.1.1 Razlikovanje učiteljevih pojmovanj pouka in učiteljeve vloge, glede na delovno 

dobo, motivacijo za poklic in zadovoljstvo s poklicem  

 

 Zanimalo nas je, ali se učitelji z različnim številom let delovne dobe statistično 

pomembno razlikujejo v pojmovanjih učiteljeve poklicne vloge. 
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Tabela 3: Vzorec učiteljevih izborov opisa, ki jih najbolj označuje v vlogi učitelja, glede na število let 

delovne dobe  

 

 

Med učitelji z različnim številom let delovne dobe se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike (2Î = 9,095; g = 12; α = 0,695) glede izbora opisa, ki jih najbolj označuje v vlogi 

učitelja.  

 

 Nadalje smo se vprašali, ali se učitelji, ki izražajo različno stopnjo poklicnega 

zadovoljstva statistično pomembno razlikujejo v pojmovanjih učiteljeve poklicne 

vloge. 

 
Tabela 4: Vzorec učiteljevih izborov opisa, ki jih najbolj označuje v vlogi učitelja glede na poklicno 

zadovoljstvo  

 

število let 

delovne 
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Pojmovanja učiteljeve vloge 

skupaj učitelj kot 
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učenčevih 
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spretnosti 

učitelj kot mentor, 
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vodnik učenčevega 

samostojnega 

učenja 

učitelj kot 

spodbujevalec 

razvoja učenčevih 

potencialov, 

njegove celovite 

osebne rasti 

f f % f f % f f % f f % f f % 

1–3 3 15,0 2 10,0 5 25,0 10 50,0 20 100,0 

4–6 5 33,3 1 6,7 5 33,3 4 26,7 15 100,0 

7–18 11 20,4 9 16,7 11 20,4 23 42,6 54 100,0 

19–30 5 11,6 5 11,6 17 39,5 16 37,2 43 100,0 

31–40 5 15,6 5 15,6 9 28,1 13 40,6 32 100,0 

skupaj 29 17,7 22 13,4 47 28,7 66 40,2 164 100,0 

zadovoljstvo 

z učiteljskim 

poklicem 

Pojmovanja učiteljeve vloge 

skupaj učitelj kot 

prenašalec 

znanja 

učitelj kot 

oblikovalec ali 

izgrajevalec 

učenčevih 

sposobnosti in 

spretnosti 

učitelj kot mentor, 
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vodnik učenčevega 
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učenja 

učitelj kot 

spodbujevalec 

razvoja učenčevih 

potencialov, njegove 

celovite osebne rasti 

f f % f f % f f % f f % f f % 

zelo 

zadovoljen 
12 17,4 13 18,8 17 24,6 27 39,1 69 100,0 

srednje 

zadovoljen 
16 19,3 7 8,4 25 30,1 35 42,2 83 100,0 

zelo 

nezadovoljen 
1 8,3 2 16,7 5 41,7 4 33,3 12 100,0 

skupaj 29 17,7 22 13,4 47 28,7 66 40,2 164 100,0 
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Med učitelji z različnim poklicnim zadovoljstvom se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike (2Î = 5,399; g = 6; α = 0,494) glede izbora opisa, ki jih najbolj označuje v vlogi 

učitelja.  

 

 Zanimalo nas je tudi, ali se učitelji, ki izražajo različno stopnjo poklicne motivacije 

statistično pomembno razlikujejo v pojmovanjih učiteljeve poklicne vloge. 

 
Tabela 5: Vzorec učiteljevih izborov opisa, ki jih najbolj označuje v vlogi učitelja glede na poklicno 

motivacijo  

 

Med učitelji z različno poklicno motivacijo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î 
= 7,960; g = 12; α = 0,788) glede izbora opisa, ki jih najbolj označuje v vlogi učitelja. 

 

3.7.2 Učiteljevo ocenjevanje lastne seznanjenosti z domačimi in tujimi 

raziskavami učinkovitosti izobraževanja in pouka ter pripisovanje 

različnega pomena 

 

 Vprašali smo se, kako učitelji ocenjujejo svojo seznanjenost z domačimi in tujimi 

raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev. 

 
Tabela 6: Učiteljeva ocena seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in 

znanje učencev 

 

Učiteljeva ocena seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo 

na pouk in znanje učencev 

zelo dobro dobro srednje slabo zelo slabo nič skupaj 

f 10 47 72 26 5 4 164 

f % 6,1 28,7 43,9 15,9 3,0 2,4 100,0 

poklicna 

motivacija 

Pojmovanja učiteljeve vloge 

skupaj učitelj kot 

prenašalec 

znanja 

učitelj kot 

oblikovalec ali 

izgrajevalec 

učenčevih 

sposobnosti in 

spretnosti 

učitelj kot mentor, 

moderator oz. 

vodnik učenčevega 

samostojnega 

učenja 

učitelj kot 

spodbujevalec 

razvoja učenčevih 

potencialov, 

njegove celovite 

osebne rasti 

f f % f f % f f % f f % f f % 

zelo velika 10 22,2 5 11,1 12 26,7 18 40,0 45 100,0 

velika 15 18,5 12 14,8 22 27,2 32 39,5 81 100,0 

srednje 

velika 
3 9,4 4 12,5 11 34,4 14 43,8 32 100,0 

majhna 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0 

zelo majhna 0 0,0 1 25,0 1 25,0 2 50,0 4 100,0 

skupaj 29 17,7 22 13,4 47 28,7 66 40,2 164 100,0 
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Tabela 6 prikazuje mero seznanjenosti učiteljev z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev. Večina učiteljev ocenjuje, da je z raziskavami srednje 

seznanjena (43,9 %). Sledi skupina učiteljev, ki odgovarja, da je z raziskavami seznanjena 

dobro, kar predstavlja 28,7 %. Najmanjši delež učiteljev (2,4 %) pa pravi, da z raziskavami 

niso seznanjeni. 

Če seštejemo deleže postavk »dobro«, »zelo dobro« in »srednje«, vidimo, da 78,7 % učiteljev 

ocenjuje, da so z domačimi in tujimi raziskavami srednje do zelo dobro seznanjeni, če pa 

združimo še deleže postavk »slabo«, »zelo slabo« in »nič«, pa ugotovimo, da se 21,3 % 

učiteljem zdi, da so z raziskavami slabo seznanjeni oz. niso seznanjeni. 

                       

 

                                                                                       14,6 % 

                              
 

Graf 7: Seznanjenost učiteljev z domačimi raziskavami pouka na fakulteti 

 

Graf 7 prikazuje, da je 85,4 % učiteljev na vprašanje, ali so bili na fakulteti v času študija 

seznanjeni z domačimi raziskavami pouka, odgovorilo z ne. Nekateri učitelji, ki so odgovorili 

pritrdilno, so navedli primere raziskav, za katere se spomnijo, da so bili z njimi seznanjeni. 

Nekateri so se spomnili avtorjev raziskav; »raziskave dr. Marentič Požarnikove«, »raziskave 

avtoric Pečjak, Peček«, »raziskave dr. Danijele Trškan«; drugi so se spomnili vsebine; 

»integrirani pouk«, »vključevanje invalidnih otrok v pouk«, »kako pohvala/graja vplivata na 

kakovost učnega procesa«, »projektno učno delo«, »uvajanje novosti v pouk –- korak za 

korakom«, »usposobljenost učiteljev za IKT«, »kako IKT vpliva na učenje«, »različne 

reprezentativne mag. naloge«, »raziskave različnih pisnih virov (strokovne revije ...)«, 

preostali so se spomnili imena raziskave; »NPZ«, »PIRLS (bralna pismenost)«. Nekaj 

učiteljev je napisalo, da se imena raziskav ne spomni. Eden je napisal, da je bil seznanjen z 

raziskavami, ki so jih opravlajli profesorji. Vsi sodelujoči so, kot je razvidno iz njihovih 

odgovorov, na kratko napisali le avtorja raziskave, ime raziskave ali nekaj vsebine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,4 % 
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                                                                                      20,1 % 

                             
 

Graf 8: Seznanjenost učiteljev z mednarodnimi raziskavami pouka na fakulteti 

 

Graf 8 prikazuje, da je 79,9 % učiteljev na vprašanje, ali so bili na fakulteti v času študija 

seznanjeni z mednarodnimi raziskavami pouka, odgovorilo z ne. Nekateri učitelji, ki so 

odgovorili pritrdilno, so navedli primere raziskav, za katere se spomnijo, da so bili z njimi 

seznanjeni. Spomnili so se imena raziskave; »TIMSS«, »PISA«, »PIRLS« ali vsebine 

raziskave; »raziskave s področja naravoslovja: npr zakaj je veja jeseni, ki je pri cestni svetilki 

na novo ozelenela«; »Montessori«, »kompetence učiteljev«, »primer pouka na Finskem«, »kje 

so naši osnovnošolci v znanju MAT«, »ruski model vrednotenja ŠVK«, »logično razumevanje 

pojmov«, »za zgled so nam dajali tuje države, kjer je drugačna miselnost (npr. na švedskem 

nimajo sten v učilnicah)«, »raziskave povedane s strani predavateljev«, »preko različnih 

pisnih virov (strokovne revije ...).« En učitelj pa je napisal, da je bil seznanjen s tujimi 

raziskavami »več kot z domačimi ... na tuje se preveč opiramo ... ne moramo poslušati Fincev 

... najti moramo rešitve za naš prostor ... statistika je samo statistika.« Menimo, da je 

seznanjanje z raziskavami pomembno, tako z domačimi kot s tujimi. Vendar je pomembno 

tudi to, da seznanjanje poteka na ustrezen način, ki je nazoren in zanimiv, da lahko  pripomore 

k novemu razumevanju pouka in pomaga učiteljem pri snovanju poučevanja. 

 

 Zanimalo nas je, kolikšno pomembnost pripisujejo učitelji seznanjenosti z domačimi 

in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev. 

 
Tabela 7: Učiteljeva ocena pomembnosti seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo 

na pouk in znanje učencev 

 

Učiteljeva ocena pomembnosti seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev 

1 – 

 nepomembno 

2 – manj 

pomembno 

3 – niti 

pomembno niti 

nepomembno 

4 – pomembno 
5 – zelo 

pomembno 
skupaj  

f 3 10 45 91 15 164 

f % 1,8 6,1 27,4 55,5 9,1 100,0 

        

Tabela 7 prikazuje, da je več kot polovica anketiranih učiteljev (55,5 %) mnenja, da je 

seznanjenost z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev, 

pomembna. Sledijo jim učitelji (27,4 %), ki so se opredelili, da seznanjenost z domačimi in 

tujimi raziskavami ni niti pomembna niti nepomembna. Le 1,8 % učiteljev meni, da je 

seznanjenost z raziskavami nepomembna. Če seštejemo deleža ocen 4 in 5 ter deleža ocen 1 

79,9 % 
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in 2, vidimo, da se 64,6 % učiteljem zdi seznanjenost z domačimi in tujimi raziskavami 

potrebna in zaželena; 7,9 % pa nepotrebna.  

Če primerjamo rezultate iz tabel 3 in 4 ugotovimo, da 64,6 % učiteljev meni, da je pomembno 

biti seznanjen z raziskavami, hkrati pa je kar 21,3 % takšnih, ki pravijo, da z raziskavami niso 

dovolj seznanjeni. Zanimivo bi bilo izvedeti, kakšen je razlog, da je toliko učiteljev premalo 

seznanjenih z raziskavami. Tudi v raziskavi Vogrinca in M. Valenčič Zuljan (2007) so učitelji 

izrazili prepričanje, da je raziskovanje potrebno in učinkovito za pedagoško prakso. Skoraj vsi 

anketirani učitelji so se strinjali, da je treba šolsko prakso nenehno raziskovati. Velik delež 

strinjanja učiteljev je bil tudi s trditvijo, da je učiteljeva naloga predvsem poučevanje, 

raziskovanje je stvar raziskovalcev. 

 

 Učitelje smo vprašali tudi, kolikšno pomembnost pripisujejo seznanjanju z 

raziskavami iz različnih, spodaj navedenih virov. 

 
Tabela 8:  Učiteljeva ocena pomembnosti različnih virov pri seznanjanju z raziskavami 

Vir seznanjanja z 

raziskavami 

Pomembnost navedenih virov pri seznanjanju z raziskavami 

1 – 

nepomembno 

2 – manj 

pomembno 

3 – niti 

pomembno 

niti 

nepomembno 

4 – 

pomembno 

5 – zelo 

pomembno 
skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

obisk konferenc in 

posvetov 
15 9,2 15 9,2 52 31,9 55 33,7 26 16,0 163 100 

PISA* in druge 

študije 

mednarodnih 

primerjav 

11 6,7 19 11,7 77 47,2 44 27,0 12 7,4 163 100 

objavljene knjige, 

monografije 
9 5,6 24 14,8 69 42,6 50 30,9 10 6,2 162 100 

članki v revijah 6 3,7 15 9,1 48 29,3 77 47,0 18 11,0 164 100 

drugi izsledki 

različnih 

projektov, 

evalvacijskih 

poročil 

7 4,3 11 6,8 66 41,0 60 37,3 17 10,6 161 100 

seminarji stalnega 

strokovnega 

spopolnjevanja 

3 1,8 10 6,1 25 15,2 66 40,2 60 36,6 164 100 

čas študija 9 5,5 26 16,0 57 35,0 41 25,2 30 18,4 163 100 

drugo (dopišite): 

 
2 11,8 0 0 5 29,4 4 23,5 6 35,3 17 100 
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Iz tabele 8 je razvidno, da je 76,8 % učiteljev mnenja, da je pomembno ali zelo pomembno 

seznanjanje z raziskavami na seminarjih stalnega strokovnega spopolnjevanja, medtem ko 

7,9 % učiteljev meni, da je seznanjanje z raziskavami iz tega vira nepomembno ali manj 

pomembno. 15,2 % se jih ne more odločiti in so mnenja, da ni niti pomembno niti 

nepomembno.  

Pomemben način seznanjanja z raziskavami so tudi članki v revijah. S tem se strinja 58,0 % 

učiteljev, ki menijo, da je seznanjanje iz revij pomembno ali zelo pomembno. 12,8 % 

anketiranih meni, da seznanjanje iz revij ni pomembno ali pa je manj pomembno. 29,3 % jih 

je mnenja, da ni niti pomembno niti nepomembno. 

49,7 % učiteljev je mnenja da, je pomembno ali zelo pomembno seznanjanje z raziskavami na 

obiskih konferenc in posvetov. Nasprotno meni 18,4 % učiteljev, ki za vir seznanjanja z 

raziskavami pravi, da je nepomembno ali manj pomembno. 31,9 % pa jih meni, da ta vir ni 

niti pomemben niti nepomemben. 

47,9 % učiteljev pravi, da je pomembno ali zelo pomembno seznanjanje z raziskavami iz 

drugih izsledkov različnih projektov in evalvacijskih poročil, medtem ko se s tem ne 

strinja 11,1 % učiteljev. Preostalih 41 % je mnenja, da seznanjanje iz drugih izsledkov 

različnih projektov ni niti pomembno niti nepomembno. 

Čas študija je kot pomemben ali zelo pomemben vir seznanjanja z  raziskavami zbralo 43,6 

% učiteljev, 21,5 % se zdi nepomemben ali manj pomemben. 35,0 % se ne zdi niti pomemben 

niti nepomemben.  

37,1 % učiteljev je za najpomembnejši vir raziskav izbralo objavljene knjige, monografije; 

20,4 % se ta vir zdi nepomemben ali manj pomemben. Niti pomemben niti nepomemben se 

zdi 42,6 %. 

Najmanj učiteljev je za pomemben ali zelo pomemben vir seznanjanja z raziskavami izbralo 

PISO in druge študije mednarodnih primerjav, in sicer 34,4 %. 18,4 % učiteljev je 

mnenja, da je ta vir nepomemben ali manj pomemben. 47,2 % se ne zdi niti pomemben niti 

nepomemben.  

Pod možnost »drugo« so učitelji dopisali naslednje predloge in vire seznanjanja z 

raziskavami: hospitacije, čas za dodatno izobraževanje, delovne izkušnje, izobraževanje po 

lastni izbiri in nenehno izobraževanje, obisk dobro pripravljenih seminarjev, pedagoško 

prakso in sodelavce.  

 

3.7.2.1 Razlikovanje učiteljev, ki pripisujejo raziskavam pouka različen pomen, glede 

na delovno dobo učitelja, motivacijo za poklic in zadovoljstvo s poklicem 

 Najprej nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med učiteljevimi mnenji o pomembnosti 

seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje 

učencev ter ocenami njihove seznanjenosti z le-temi. 
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Tabela 9: Učiteljeva mnenja o pomembnosti seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev glede na ocenjevanje njihove seznanjenosti z le-temi 

Ocena 

seznanjenosti z 

domačimi in 

tujimi 

raziskavami, ki 

se nanašajo na 

pouk in znanje 

učencev 

Pomembnost seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev 

skupaj 
1 – 

nepomembno 

2 – manj 

pomembno 

3 – niti 

pomembno 

niti 

nepomembno 

4 – 

 pomembno 

5 -- zelo 

pomembno 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

zelo dobro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 60,0 4 40,0 10 100,0 

dobro 1 2,1 0 0,0 10 21,3 31 66,0 5 10,6 47 100,0 

srednje 1 1,4 4 5,6 24 33,3 39 54,2 4 5,6 72 100,0 

slabo 0 0,0 2 7,7 9 34,6 13 50,0 2 7,7 26 100,0 

zelo slabo 0 0,0 3 60,0 0 0,0 2 40,0 0 0,0 5 100,0 

nič 1 25,0 1 25,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0 

skupaj 3 1,8 10 6,1 45 27,4 91 55,5 15 9,1 164 100,0 

 

Učitelji, ki so različno seznanjeni z domačimi in tujimi raziskavami pouka se statistično 

pomembno razlikujejo (2Î = 46,935; g = 20; α = 0,001) glede njihovih mnenj o pomembnosti 

seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami. Iz predstavljenih podatkov je razvidno, da 

anketirani učitelji, ki so z raziskavami bolj seznanjeni, statistično pomembno višje ocenjujejo 

pomembnost seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami,  

Učitelji, ki so zelo dobro seznanjeni z raziskavami, dajejo tej seznanjenosti veliko 

pomembnost (40,0 % ocenjuje seznanjenost kot zelo pomembno in 60,0 % kot pomembno).  

Učitelji, ki pa z raziskavami niso seznanjeni, ne vidijo nobene pomembnosti s seznanjenostjo 

z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev. 

 Zanimalo nas je, ali se učitelji z različnim številom let delovne dobe statistično 

pomembno razlikujejo v ocenjevanju svoje seznanjenosti z domačimi in tujimi 

raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev. 

 
Tabela 10: Učiteljeva ocenjevanja seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk 

in znanje učencev glede na število let delovne dobe 

Število let 

delovne 

dobe 

Ocena seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na 

pouk in znanje učencev 
skupaj 

zelo 

dobro 
dobro srednje slabo zelo slabo nič 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–3 1 5,0 3 15,0 9 45,0 7 35,0 0 0,0 0 0,0 20 100,0 

4–6 0 0,0 7 46,7 4 26,7 3 20,0 0 0,0 1 6,7 15 100,0 

7–18 3 5,6 12 22,2 25 46,3 10 18,5 3 5,6 1 1,9 54 100,0 

19–30 5 11,6 13 30,2 18 41,9 5 11,6 1 2,3 1 2,3 43 100,0 

31–40 1 3,1 12 37,5 16 50,0 1 3,1 1 3,1 1 3,1 32 100,0 

skupaj 10 6,1 47 28,7 72 43,9 26 15,9 5 3,0 4 2,4 164 100,0 
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Med učitelji z različnim številom let delovne dobe se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike (2Î = 24,611; g = 20; α = 0,217) glede ocenjevanja njihove seznanjenosti z domačimi 

in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev.  

 

 Zanimalo nas je, ali se učitelji z različnim poklicnim zadovoljstvom statistično 

pomembno razlikujejo v ocenjevanju svoje seznanjenosti z domačimi in tujimi 

raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev. 

 
Tabela 11: Učiteljeva ocenjevanja seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk 

in znanje učencev glede na zadovoljstvo z učiteljskim poklicem 

Zadovoljstvo 

z učiteljskim 

poklicem 

Ocena seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo 

na pouk in znanje učencev 
skupaj 

zelo dobro dobro srednje slabo zelo slabo nič 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

zelo 

zadovoljen 
6 8,7 21 30,4 24 34,8 16 23,2 1 1,4 1 1,4 69 100,0 

srednje 

zadovoljen 
4 4,8 23 27,7 42 50,6 8 9,6 4 4,8 2 2,4 83 100,0 

zelo 

nezadovoljen 
0 0,0 3 25,0 6 50,0 2 16,7 0 0,0 1 8,3 12 100,0 

skupaj 10 6,1 47 28,7 72 43,9 26 15,9 5 3,0 4 2,4 164 100,0 

 

Med učitelji z različnim zadovoljstvom s poklicem se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike (2Î = 12,800; g = 10; α = 0,235) glede ocenjevanja njihove seznanjenosti z domačimi 

in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev. 

 

 Zanimalo nas je, ali se učitelji z različno poklicno motivacijo statistično pomembno 

razlikujejo v ocenjevanju svoje seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev. 

 
Tabela 12: Učiteljeva ocenjevanja seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk 

in znanje učencev glede na poklicno motivacijo 

Poklicna 

motivacija 

Ocena seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na 

pouk in znanje učencev 
skupaj 

zelo dobro dobro srednje slabo zelo slabo nič 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

zelo velika 7 15,6 16 35,6 13 28,9 6 13,3 2 4,4 1 2,2 45 100,0 

velika 1 1,2 22 27,2 42 51,9 13 16,0 3 3,7 0 0,0 81 100,0 

srednje 

velika 
2 6,3 7 21,9 15 46,9 6 18,8 0 0,0 2 6,3 32 100,0 

majhna 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 

zelo 

majhna 
0 0,0 2 50,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 1 25,0 4 100,0 

skupaj 10 6,1 47 28,7 72 43,9 26 15,9 5 3,0 4 2,4 164 100,0 

 

Med učitelji z različno poklicno motivacijo se pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 

33,429; g = 20; α = 0,030) glede ocenjevanja njihove seznanjenosti z domačimi in tujimi 
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raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev. Iz predstavljenih podatkov je 

razvidno, da učitelji z  višjo poklicno motivacijo statistično pomembno višje ocenjuejo svojo 

seznanjenost z raziskavami z ocenama »zelo dobro« in »dobro«. 

51,2 % učiteljev, ki imajo »zelo veliko« poklicno motivacijo, meni, da so »zelo dobro« ali 

»dobro« seznanjeni z domačimi in tujimi raziskavami. 28,9 % jih ocenjuje, da so »srednje« 

seznanjeni; 19,9 % jih ocenjuje, da so seznanjeni »slabo«, »zelo slabo« ali »nič«. 28,4 % 

učiteljev z »veliko« poklicno motivacijo, meni, da so »zelo dobro« ali »dobro« seznanjeni z 

domačimi in tujimi raziskavami; 51,9 % jih pravi, da so seznanjeni »srednje«; 19,7 % jih 

ocenjuje, da so seznanjeni »slabo« ali »zelo slabo«. 28,2 % učiteljev s srednje veliko 

motivacijo, ocenjuje, da so »zelo dobro« ali »dobro« seznanjeni z raziskavami; 46,9 % jih 

pravi, da so srednje seznanjeni; 25,1 % jih ocenjuje, da so seznanjeni »slabo« ali »nič«. Vseh 

100,0 % učiteljev z majhno poklicno motivacijo, ocenjuje svojo seznanjenost s »srednje«. 

50,0 % učiteljev z zelo majhno motivacijo, ocenjuje svojo seznanjenost z »dobro«; 50,0 % s 

»slabo« ali »nič«. 

 Zanimalo nas je, ali se učitelji z različnim številom let delovne dobe statistično 

pomembno razlikujejo glede mnenja o pomembnosti seznanjenosti z domačimi in 

tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev. 

 
Tabela 13: Učiteljeva mnenja o pomembnosti seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev glede na število let delovne dobe 

Število 

let 

delovne 

dobe 

Pomembnost seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev 

skupaj 
1 – 

nepomembno 

2 – manj 

pomembno 

3 – niti 

pomembno 

niti 

nepomembno 

4 – 

pomembno 

5 – zelo 

pomembno 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–3 0 0,0 1 5,0 5 25,0 11 55,0 3 15,0 20 100,0 

4–6 0 0,0 2 13,3 6 40,0 5 33,3 2 13,3 15 100,0 

7–18 0 0,0 4 7,4 16 29,6 28 51,9 6 11,1 54 100,0 

19–30 1 2,3 2 4,7 11 25,6 27 62,8 2 4,7 43 100,0 

31–40 2 6,3 1 3,1 7 21,9 20 62,5 2 6,3 32 100,0 

skupaj 3 1,8 10 6,1 45 27,4 91 55,5 15 9,1 164 100,0 

 

Med učitelji z različnim številom let delovne dobe se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike (2Î = 13,533; g = 16; α = 0,633) glede pripisovanja pomembnosti seznanjenosti z 

domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev.  

 

 Vprašali smo se, ali se učitelji z različnim poklicnim zadovoljstvom statistično 

pomembno razlikujejo glede mnenja o pomembnosti seznanjenosti z domačimi in 

tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev. 
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Tabela 14: Učiteljeva mnenja o pomembnosti seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev glede na zadovoljstvo z učiteljskim poklicem 

Zadovoljstvo 

z učiteljskim 

poklicem 

Pomembnost seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev 

skupaj 
1 – 

nepomembno 

2 – manj 

pomembno 

3 – niti 

pomembno 

niti 

nepomembno 

4 – 

pomembno 

5 – zelo 

pomembno 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

zelo 

zadovoljen 
1 1,4 5 7,2 20 29,0 34 49,3 9 13,0 69 100,0 

srednje 

zadovoljen 
0 0,0 3 3,6 23 27,7 52 62,7 5 6,0 83 100,0 

zelo 

nezadovoljen 
2 16,7 2 16,7 2 16,7 5 41,7 1 8,3 12 100,0 

skupaj 3 1,8 10 6,1 45 27,4 91 55,5 15 9,1 164 100,0 

 

Med učitelji z različnim zadovoljstvom s poklicem se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike (2Î = 15,350; g = 8; α = 0,053) glede pripisovanja pomembnosti seznanjenosti z 

domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev.  

 

 Zanimalo nas je tudi, ali se učitelji z različno poklicno motivacijo statistično 

pomembno razlikujejo glede mnenja o pomembnosti seznanjenosti z domačimi in 

tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev. 

 
Tabela 15: Učiteljeva mnenja o pomembnosti seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev glede na poklicno motivacijo 

Poklicna 

motivacija 

Pomembnost seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev 

skupaj 
1 – 

nepomembno 

2 – manj 

pomembno 

3 – niti 

pomembno 

niti 

nepomembno 

4 – 

pomembno 

5 – zelo 

pomembno 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

zelo velika 0 0,0 2 4,4 11 24,4 24 53,3 8 17,8 45 100,0 

velika 1 1,2 5 6,2 23 28,4 48 59,3 4 4,9 81 100,0 

srednje 

velika 
0 0,0 1 3,1 11 34,4 17 53,1 3 9,4 32 100,0 

majhna 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 

zelo majhna 1 25,0 1 25,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 4 100,0 

skupaj 3 1,8 10 6,1 45 27,4 91 55,5 15 9,1 164 100,0 

Med učitelji z različno poklicno motivacijo se pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 

27,969; g = 16; α = 0,032) glede pripisovanja pomembnosti seznanjenosti z domačimi in 

tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev. Iz tabele je razvidno, da učitelji 

z zelo veliko ali veliko motivacijo, s statistično pomembno večjim deležem menijo, da je 

seznanjenost z raziskavami »pomembna« ali »zelo pomembna«.  
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71,1 % učiteljev z zelo veliko poklicno motivacijo meni, da je »pomembno« ali »zelo 

pomembno« biti seznanjen z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in 

znanje učencev; 4,4 % jih meni, da je seznanjenost »manj pomembna«; 24,4 % jih meni, da ni 

»niti pomembna niti nepomembna«. 64,2 % učiteljev z veliko motivacijo meni, da je 

»pomembno« ali »zelo pomembno« biti seznanjen z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev; 7,4 % jih meni, da je seznanjenost »nepomembna« ali 

»manj pomembna«; 28,4 % jih meni, da ni »niti pomembna niti nepomembna«. 62,5 % 

učiteljev s srednje veliko poklicno motivacijo meni, da je »pomembno« ali »zelo pomembno« 

biti seznanjen z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev; 

3,1 % jih meni, da je seznanjenost »manj pomembna«; 34,4 % jih meni, da ni »niti pomembna 

niti nepomembna«. 100,0 % učiteljev z majhno motivacijo meni, da je seznanjenost z 

domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev »nepomembna« ali 

»manj pomembna«. 50,0 % učiteljev z zelo majhno motivacijo meni, da je seznanjenost  

»pomembna«; 50,0 % pa, da je »nepomembna« ali »manj pomembna«. 

 

3.7.3 Učiteljevo pripisovanje pomena analiziranju in lastnemu 

raziskovanju pouka 

 

 Vprašali smo učitelje, koliko se strinjajo z različnimi trditvami, ki se nanašajo na 

vlogo učitelja kot raziskovalca pouka. 

 

 
Tabela 16: Ocene različnih trditev, ki se nanašajo na vlogo učitelja kot raziskovalca pouka 

Trditve 

Učiteljeve ocene različnih trditev, ki se nanašajo na vlogo učitelja kot 

raziskovalca pouka 

1 – sploh 

ne ne 

strinjam 

2 – ne 

strinjam se 

3 – niti se 

strinjam 

niti ne 

strinjam 

4 – 

strinjam se 

5 – v celoti 

se strinjam 
skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

S pripravo in izvedbo 

pouka sem preobremenjen, 

zato ne utegnem 

raziskovati pouk. 

10 6,1 26 15,9 57 34,8 58 35,4 13 7,9 164 100 

Ne čutim potrebe po 

lastnem raziskovanju 

pouka, saj lahko večino 

izsledkov dobim v 

obstoječih raziskavah. 

43 26,2 50 30,5 42 25,6 25 15,2 4 2,4 164 100 

Učiteljevo lastno 

raziskovanje pouka je 

ključno za izvedbo 

kakovostnega pouka. 

6 3,7 11 6,7 21 12,8 76 46,3 50 30,5 164 100 

Vsak učitelj bi moral 

raziskovati pouk. 
5 3,0 12 7,3 31 18,9 59 36,0 57 34,8 164 100 
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Didaktično raziskovanje 

pouka pomembno vpliva 

na profesionalni razvoj 

učitelja. 

3 1,8 14 8,5 22 13,4 72 43,9 53 32,3 164 100 

Učiteljevo raziskovanje 

pouka in objavljanje 

izsledkov raziskav 

pomembno vpliva na status 

in ugled učiteljskega 

poklica. 

15 9,1 17 10,4 59 36,0 53 32,3 20 12,2 164 100 

 

V tabeli 16 lahko razberemo učiteljeve ocene različnih trditev, ki se nanašajo na vlogo učitelja 

kot raziskovalca pouka. Največ učiteljev se strinja ali v celoti strinja, s trditvijo, da je 

učiteljevo lastno raziskovanje pouka ključno za izvedbo kakovostnega pouka. Tako meni 

76,8 % učiteljev. 10,4 % se jih s to trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja; preostalih 12,8 % 

pravi, da se s trditvijo niti strinja niti ne strinja. 

Sledi trditev, da didaktično raziskovanje pouka pomembno vpliva na profesionalni razvoj 

učitelja, s katero se strinja ali v celoti strinja 76,2 % anketiranih; medtem ko se jih z njo ne 

strinja ali sploh ne strinja 10,3 % učiteljev. 13,4 % se jih s trditvijo niti strinja niti ne strinja. 

S trditvijo, da bi vsak učitelj moral raziskovati pouk, se strinja ali v celoti strinja 70,8 % 

učiteljev. 10,3 % se jih s trditvijo njo ne strinja ali sploh ne strinja; ostali se s trditvijo niti 

strinjajo niti ne strinjajo. 

Da učiteljevo raziskovanje pouka in objavljanje izsledkov raziskav pomembno vpliva na 

status in ugled učiteljskega poklica, meni 44,5 % učiteljev, ki se s to trditvijo strinja ali v 

celoti strinja, medtem ko se jih 19,5 % z njo ne strinja ali sploh ne strinja. 

S pripravo in izvedbo pouka sem preobremenjen, zato ne utegnem raziskovati pouk, je 

trditev, s katero se strinja ali v celoti strinja 43,3 % anketiranih učiteljev 22 % se jih s to 

trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja. 

Z zadnjo trditvijo, ki pravi, ne čutim potrebe po lastnem raziskovanju pouka, saj lahko 

večino izsledkov dobim v obstoječih raziskavah, se strinja ali v celoti strinja 17,6 % 

učiteljev, medtem ko jih 56,7 % trditvi nasprotuje. Ostali so neodločeni in se s trditvijo niti 

strinjajo niti ne strinjajo. 

 Nadalje smo učitelje vprašali, kolikšno pomembnost pripisujejo didaktičnemu 

raziskovanju pouka v različnih oblikah. 

Tabela 17: Pomembnost didaktičnega raziskovanja pouka v različnih oblikah 

 

Učiteljeva ocena pomembnosti didaktičnega raziskovanja pouka v različnih oblikah 

(projekti, učiteljevo lastno raziskovanje itd.) 

zelo 

pomembno 
pomembno 

niti pomembno 

niti nepomembno 

manj 

pomembno 
nepomembno skupaj 

f 35 87 35 6 1 164 

f % 21,3 53,0 21,3 3,7 0,6 100,0 
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Iz tabele 17 lahko razberemo, da se 53,0 %  učiteljem zdi didaktično raziskovanje pouka v 

različnih oblikah (npr. projekti, učiteljevo lastno raziskovanje) pomembno. 23,3 % učiteljem 

se zdi raziskovanje pouka zelo pomembno, prav toliko učiteljev meni, da ni niti pomembno 

niti nepomembno. Samo 0,6 % učiteljev pa meni, da je raziskovanje pouka v različnih oblikah 

nepomembno. Če seštejemo deleža postavk »zelo pomembno« in »pomembno«, vidimo, da se 

kar 74,3 % učiteljem zdi didaktično raziskovanje pouka pomembno; če pa združimo še deleža 

ocen »manj pomembno« in »nepomembno«, ugotovimo, da se le 4,3 % učiteljem zdi 

raziskovanje pouka nepomembno. 
          

 
                                                                                        28 % 

                            
                               72 % 

 

Graf 9: Delež učiteljev, ki so sami ali s kolegi izpeljali raziskavo pouka 

Iz grafa 9 je razvidno, da večino vprašanih učiteljev, samih ali skupaj s kolegi, ni izpeljalo 

nobene raziskave pouka, kar predstavlja 72,0 %. Ostalih, 28,0 %, učiteljev je odgovorilo, da 

so raziskavo izpeljali. Nekateri učitelji, ki so odgovorili pritrdilno, so na kratko opisali svoje 

raziskave. Grupirali smo jih v naslednji dve skupini: 

 

Izobraževalna tematika: 

 »V treh paralelkah sva s kolegico isto snov odpredavali na povsem drugačen način in 

beležila rezultate ob koncu.« 

 »Da, želela sem več narediti na aktivnosti učencev. Sprva sem pričela s tem v višjih 

razredih. Nisem jim več razlagala snovi, ampak sem zahtevala, da jo sami razložijo, 

raziščejo snov s pomočjo literature, sama sem jih samo usmerjala. Čeprav sem veliko 

delala na pripravi, nisem dobila želenega rezultata. Enostavno se jim ni dalo 

razmišljati. Nikoli jim ni bilo treba, saj je naloga učiteljev, da razlagajo in se trudijo 

biti zanimivi. Sedaj poskušam otroke pripravljati na to že v 6 razredu. Trenutno sem še 

v fazi dela, zato ne morem še govoriti o rezultatih. Opažam pa, da se s spremembo 

načina dela spreminjajo cilji. Manj je osvojene snovi, tempo dela je počasnejši, učenci 

imajo manj znanja v smislu naštej, povej ... Pridobijo pa na razmišljanju, znajo 

poiskati stvari, zanjo vprašati ... Vendar spet ne vsi, še vedno je vsaj tretjina otrok, ki 

ostane pasivnih. Zabeležijo samo tisto, kar jim izrecno naročim ...« 

 »Kvaliteta pouka.« 

 »Raziskava projektov.« 

 »Vpliv poizkusov pri pouku. Koliko učenci odnesejo od ure s poskusom in koliko brez 

poskusa.« 

 »Uporaba e-tehnologije pri pouku.« 

 »Tri učiteljice, v prvem razredu, smo na različne načine opismenjevale in naredile 

raziskavo. Iz tega smo vzele dobre stvari in jih uporabljale pri pouku kasneje.« 
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 »Priprava gradiva za vključevanje okoljske vzgoje v pouk.« 

 »Metoda BUS« (To raziskavo sta omenila dva učitelja.). 

 »Sodelovala sem v raziskovanju kot pripravi na vpeljavo izbirnih predmetov 

računalništva v OŠ.« 

 »Kulturna dediščina med državami.« 

 »Razumevanje navodil, pisanje zapisnika koš. tekem.« 

 »Bralna pismenost« (To raziskavo so omenili štirje učitelji.).  

 »Metoda CLIL.« 

 »Formativno spremljanje znanja« (To raziskavo sta omenila dva učitelja.). 

 »Raziskovala sem vpeljavo metod RWCT pri pouku.« 

 »Razvoj zmožnosti poslušanja z razumevanjem.« 

 »Ne konkretno raziskavo v številkah, bolj razmišljanje o učinkovitosti pouka – kot 

reflektiranje.« 

 

Vzgojna tematika: 

 »O pomenu dela razrednika za celovit razvoj učencev.« 

 »Delo z učenci Romi.« 

 »Socialno izključeni učenci, študija primera.« 

 »Na ravni šole. O odnosih in zanimivosti pouka. Na ravni oddelka – z vsakim učencem 

podrobno po področjih (priprava na pouk, domače delo, šolsko delo; močna šibka 

področja; postavitev ciljev do konca šolskega leta).« 

 »Kako vpliva prostovoljstvo na vzgojo v šoli.« 

 »Sprotno spremljanje socialne klime (sociogram) ter uspeha učenja.« 

 

Eden izmed anketiranih učiteljev je napisal: »Vsako leto, že med šolskim letom in konec 

šolskega leta, učencem dam kratek vprašalnik, kjer me zanima, kakšen se jim zdi pouk, kako 

se počutijo, kako je z razlago, domačimi nalogami ...«.To se zdi smiselno, saj lahko sklepamo, 

da je nekaterim učencem lažje odgovoriti na takšna vprašanja v anketi, kot pa učitelju osebno 

povedati. Učitelj tako pridobi dobro povratno informacijo o svojem poučevanju in ideje, kako 

bi ga lahko še izboljšal. Pri tem je ključno vprašanje, kako so te informacije uporabljene, ali 

učitelj na podlagi teh povratnih informacij kaj spremeni. Med učitelji, katerim je raziskovanje 

bližje, je eden zapisal: »Veliko stvari raziščem in jih objavim v strokovnih revijah, ker se mi 

zdi, da bo to pomagalo tudi drugim kolegom.« Njegovo mišljenje je takšno, ki bi ga vsi radi 

pogosteje slišali.  

 

                                                                  7,9 % 

          67,7 %  
 

Graf 10: Delež posluževanja didaktičnega raziskovanja pouka 

24,4 % 
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Graf 10 prikazuje, da se večina učiteljev poslužuje didaktičnega raziskovanja pouka toliko kot 

ostali v kolektivu, kar predstavlja 67,7 %. 24,4 % učiteljev je odgovorilo, da se raziskovanja 

poslužujejo več kot ostali, 7,9 % učiteljev pravi, da se raziskovanja poslužujejo manj kot 

drugi učitelji v kolektivu. 

 

3.7.3.1 Razlikovanje učiteljev, ki pripisujejo lastnemu raziskovanju pouka različno 

velik pomen, glede na delovno dobo, motivacijo za poklic, zadovoljstvo s 

poklicem ter izkušnjami z raziskovanjem pouka 

 

 Zanimalo nas je, ali se učitelji z različnim številom let delovne dobe statistično 

pomembno razlikujejo glede mnenja o pomembnosti didaktičnega raziskovanja pouka 

v različnih oblikah (projekti, učiteljevo lastno raziskovanje itd.). 

 
Tabela 18: Učiteljeva mnenja o pomembnosti didaktičnega raziskovanja pouka v različnih oblikah glede 

na število let delovne dobe 

Število 

let 

delovne 

dobe 

Pomembnost didaktičnega raziskovanja pouka v različnih oblikah 

(projekti, učiteljevo lastno raziskovanje itd.) 

skupaj 
zelo 

pomembno 
pomembno 

niti 

pomembno 

niti 

nepomembno 

manj 

pomembno 
nepomembno 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–3 6 30,0 12 60,0 2 10,0 0 0,0 0 0,0 20 100,0 

4–6 3 20,0 9 60,0 2 13,3 1 6,7 0 0,0 15 100,0 

7–18 15 27,8 26 48,1 11 20,4 2 3,7 0 0,0 54 100,0 

19–30 10 23,3 21 48,8 10 23,3 2 4,7 0 0,0 43 100,0 

31–40 1 3,1 19 59,4 10 31,3 1 3,1 1 3,1 32 100,0 

skupaj 35 21,3 87 53,0 35 21,3 6 3,7 1 0,6 164 100,0 

 

Med učitelji z različnim številom let delovne dobe se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike (2Î = 18,988; g = 16; α = 0,269) glede pripisovanja pomembnosti didaktičnemu 

raziskovanju pouka v različnih oblikah (projekti, učiteljevo lastno raziskovanje itd.).  
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 Nadalje smo se vprašali, ali se učitelji z različnim poklicnim zadovoljstvom 

statistično pomembno razlikujejo glede mnenja o pomembnosti didaktičnega 

raziskovanja pouka v različnih oblikah (projekti, učiteljevo lastno raziskovanje itd.). 

 
Tabela 19: Učiteljeva mnenja o pomembnosti didaktičnega raziskovanja pouka v različnih oblikah glede 

na zadovoljstvo z učiteljskim poklicem 

Zadovoljstvo 

z učiteljskim 

poklicem 

Pomembnost didaktičnega raziskovanja pouka v različnih oblikah 

(projekti, učiteljevo lastno raziskovanje itd.) 

skupaj 
zelo 

pomembno 
pomembno 

niti 

pomembno 

niti 

nepomembno 

manj 

pomembno 
nepomembno 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

zelo 

zadovoljen 
15 21,7 33 47,8 18 26,1 3 4,3 0 0,0 69 100,0 

srednje 

zadovoljen 
18 21,7 47 56,6 15 18,1 3 3,6 0 0,0 83 100,0 

zelo 

nezadovoljen 
2 16,7 7 58,3 2 16,7 0 0,0 1 8,3 12 100,0 

skupaj 35 21,3 87 53,0 35 21,3 6 3,7 1 0,6 164 100,0 

Med učitelji z različnim zadovoljstvom s poklicem se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike (2Î = 8,211; g = 8; α = 0,413) glede pripisovanja pomembnosti didaktičnemu 

raziskovanju pouka v različnih oblikah (projekti, učiteljevo lastno raziskovanje itd.).  

 Zanimalo nas je, ali se učitelji z različno poklicno motivacijo statistično pomembno 

razlikujejo glede mnenja o pomembnosti didaktičnega raziskovanja pouka v različnih 

oblikah (projekti, učiteljevo lastno raziskovanje itd.). 

 
Tabela 20: Učiteljeva mnenja o pomembnosti didaktičnega raziskovanja pouka v različnih oblikah glede 

na poklicno motivacijo 

Poklicna 

motivacija 

Pomembnost didaktičnega raziskovanja pouka v različnih oblikah 

(projekti, učiteljevo lastno raziskovanje itd.) 

skupaj 
zelo 

pomembno 
pomembno 

niti 

pomembno 

niti 

nepomembno 

manj 

pomembno 
nepomembno 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

zelo velika 14 31,1 20 44,4 11 24,4 0 0,0 0 0,0 45 100,0 

velika 13 16,0 51 63,0 12 14,8 5 6,2 0 0,0 81 100,0 

srednje 

velika 
6 18,8 14 43,8 11 34,4 1 3,1 0 0,0 32 100,0 

majhna 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 

zelo 

majhna 
2 50,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 4 100,0 

skupaj 35 21,3 87 53,0 35 21,3 6 3,7 1 0,6 164 100,0 
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Med učitelji z različno poklicno motivacijo se pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 

27,133; g = 16; α = 0,040) glede pripisovanja pomembnosti didaktičnemu raziskovanju pouka 

v različnih oblikah (projekti, učiteljevo lastno raziskovanje itd.). Iz tabele lahko razberemo, da 

učitelji z zelo veliko ali veliko motivacijo, s statistično pomembno večjim deležem menijo, da 

je didaktično raziskovanje pouka v različnih oblikah »zelo pomembno« ali »pomembno«. 

75,5 % učiteljev z zelo veliko poklicno motivacijo meni, da je didaktično raziskovanje pouka 

v različnih oblikah »zelo pomembno« ali »pomembno«; nihče zmed njih ni opredelil 

didaktičnega raziskovanja pouka za »manj pomembnega« ali »nepomembnega«; 24,4 %  jih 

meni, da ni »niti pomembno niti nepomembno«. 79,0 % učiteljev z veliko motivacijo meni, da 

je didaktično raziskovanje pouka v različnih oblikah »zelo pomembno« ali »pomembno«; 6,2 

% učiteljev je  didaktično raziskovanje pouka opredelilo kot »manj pomembnega«; 14,8 % jih 

meni, da ni »niti pomembno niti nepomembno«. 62,6 % učiteljev s srednje veliko motivacijo 

meni, da je didaktično raziskovanje pouka v različnih oblikah »zelo pomembno« ali 

»pomembno«; 3,1 % učiteljev je didaktično raziskovanje opredelilo kot »manj pomembnega«; 

34,4 % jih meni, da ni »niti pomembno niti nepomembno«. 50,0 % učiteljev z majhno 

motivacijo meni, da je didaktično raziskovanje pouka v različnih oblikah »pomembno«; nihče 

izmed njih ni opredelil didaktičnega raziskovanja pouka za »manj pomembnega« ali 

»nepomembnega«; 50,0 % jih meni, da ni »niti pomembno niti nepomembno«. 75,0 % 

učiteljev z zelo majhno motivacijo meni, da je didaktično raziskovanje pouka v različnih 

oblikah »zelo pomembno« ali »pomembno«; 25,0 % učiteljev je didaktično raziskovanje 

pouka opredelilo kot »nepomembno«; nihče izmed njih ni opredelil didaktičnega raziskovanja 

pouka kot »niti pomembnega niti nepomembnega«. 

 Zanimalo nas je, ali se učitelji z različnim številom let delovne dobe statistično 

pomembno razlikujejo glede izpeljav raziskav pouka. 

 
Tabela 21: Učiteljeve izpeljave raziskav pouka glede na število let delovne dobe 

Število let delovne 

dobe 

Izpeljava raziskave pouka 
skupaj 

da ne 

f f % f f % f f % 

1–3 0 0,0 20 100,0 20 100,0 

4–6 7 46,7 8 53,3 15 100,0 

7–18 15 27,8 39 72,2 54 100,0 

19–30 17 39,5 26 60,5 43 100,0 

31–40 7 21,9 25 78,1 32 100,0 

skupaj 46 28,0 118 72,0 164 100,0 

Med učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo statistično pomembne razlike 

(χ2
= 13,790; g = 4; α = 0,008) glede izpeljave raziskave pouka. Iz tabele lahko razberemo, da 

učitelji z manjšim številom let delovne dobe, s statistično pomembno večjim deležem 

odgovarjajo, da niso izpeljali nobene raziskave pouka.  

Vsi učitelji, ki imajo 1–3 leta delovne dobe, pravijo, da niso izpeljali raziskave pouka. 46,7 % 

učiteljev, ki imajo 4–6 let delovne dobe, je že izpeljalo raziskavo pouka; 53,3 % raziskave ni 

izpeljalo. 27,8 % učiteljev, ki imajo 7–18 let delovne dobe, je že izpeljalo raziskavo pouka; 

72,2 % raziskave ni izpeljalo. 39,5 % učiteljev, ki imajo 19–30 let delovne dobe, je že 
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izpeljalo raziskavo pouka; 60,5 % pa raziskave ni izpeljalo. 21,9 % učiteljev, ki imajo 31–40 

let delovne dobe, je že izpeljalo raziskavo pouka; 78,1 % raziskave ni izpeljalo. 

Učitelji z manjšim številom let delovne dobe so izpeljali manj raziskav kot učitelji z večjim 

številom let delovne dobe. 

 Zanimalo nas je, ali se učitelji z različnim poklicnim zadovoljstvom statistično 

pomembno razlikujejo glede izpeljav raziskav pouka. 

 
Tabela 22: Učiteljeve izpeljave raziskav pouka glede na zadovoljstvo z učiteljskim poklicem 

Zadovoljstvo z 

učiteljskim 

poklicem 

Izpeljava raziskave pouka 
skupaj 

da ne 

f f % f f % f f % 

zelo zadovoljen 18 26,1 51 73,9 69 100,0 

srednje zadovoljen 26 31,3 57 68,7 83 100,0 

zelo nezadovoljen 2 16,7 10 83,3 12 100,0 

skupaj 46 28,0 118 72,0 164 100,0 

Med učitelji z različnim zadovoljstvom s poklicem se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike (χ2
= 1,343; g = 2; α = 0,511) glede izpeljave raziskave pouka.  

 Zanimalo nas je, ali se učitelji z različno poklicno motivacijo statistično pomembno 

razlikujejo glede izpeljav raziskav pouka. 

 
Tabela 23: Učiteljeve izpeljave raziskav pouka glede na poklicno motivacijo 

Poklicna 

motivacija 

Izpeljava raziskave pouka 
skupaj 

da ne 

f f % f f % f f % 

zelo veliko 15 33,3 30 66,7 45 100,0 

veliko 24 29,6 57 70,4 81 100,0 

srednje veliko 5 15,6 27 84,4 32 100,0 

majhno 0 0,0 2 100,0 2 100,0 

zelo majhno 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

skupaj 46 28,0 118 72,0 164 100,0 

Med učitelji z različno poklicno motivacijo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î 
= 5,624; g = 4; α = 0,229) glede izpeljave raziskave pouka.  
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3.7.4 Integracija izsledkov o učinkovitem pouku v učiteljeva pojmovanja 

pouka 

 

Zanimalo nas je, v kolikšni meri so izsledki raziskav učinkovitega pouka sestavni del 

učiteljevih pojmovanj pouka. Od učiteljev smo želeli, da podrobno navedejo, kaj mora učitelj 

narediti (zagotoviti, omogočiti), da bo pouk kakovosten in bo predstavljal podlago za 

kakovostno učenčevo znanje. Njihove odgovore na to odprto vprašanje smo razporedili v 

spodnjo tabelo pod ustrezne kategorije in podkategorije. Pri oblikovanju kategorij smo 

izhajali iz analiz in metaanaliz učinkovitega pouka. 

 
Tabela 24: Elementi pouka in primeri izjav anketiranih učiteljev (večina kategorij je povzeta iz tabele 

Vplivi kakovosti poučevanja na učenje; Marzano, 2000, str. 63; Walberg, 2003, str. 50, v Peklaj idr., 2008) 

Elementi pouka  Primeri izjav učiteljev f f % 

1. PREDZNANJE  

 

 
15 9,2 

a) začetno preverjanje »Najprej preveriti splošno razgledanost otrok. 

Poznavanje osnovnih besed in pojmov.« 

»Potrebno je preveriti znanje prejšnje ure.« 

»Upoštevati predznanje in zmožnosti učencev.« 

»Preveriti predznanje nove snovi.«  

»Učence mora vključiti v delo in se prilagoditi 

njihovemu predznanju in graditi na tem.«    

»Izkušnja otroka.« 

»Dobro poznati/diagnosticirati predznanje učencev.« 

  

8 4,9 

b) aktivacija predznanja »Preveriti predznanje otrok, da ve, kako nadgrajevati 

znanje, ki ga imajo.« 

 »Skupaj z učencem ugotavlja predznanje.«  

»Učitelj mora v prvi vrsti upoštevati učenčeve 

zmožnosti oz. sposobnosti in učenčevo predznanje.« 

»Pri načrtovanju pouka upoštevati predznanje 

otrok.« 

 

7 4,3 

  

2. CILJI 

 
 7 4,2 

a) Učitelj ima jasne cilje. »Dorečeni cilj.« 

»Imeti mora razjasnjene cilje, ki jih skuša doseči z 

učenci.« 

»Jasno postavljeni cilji.« 

3 1,8 

b) cilji kot osnova 

ocenjevanju 

»Merila za ocenjevanje mora imeti jasna in vedno jih 

mora učencem vnaprej predstaviti.« 

 »Učence seznanjati s kriteriji, da učenci vedo, kaj 

zasledujejo/želijo doseči (kriterije oblikuje skupaj z 

učenci).« 

2 1,2 

c) cilji kot podlaga za 

osmislitev vsebine   

»Predvsem ozaveščanja cilja, ki ga želi v določeni 

enoti doseči.« 

»Na uro, ki jo ima mora točno vedeti, katere cilje 

mora doseči, kako in s čim jih bo dosegel.« 

2 1,2 
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3. UPORABA 

NEVERBALNIH 

PONAZORIL (ZEMLJEVIDI, 

SLIKE …) IN 

PRIPOMOČKOV 

 

38 23,1 

a) kot  demonstriranje oz. 

splošna uporaba 

pripomočkov 

»Priskrbeti mora čim več vizualnega gradiva.« 

»Tabele, razpredelnice, ki omogočajo pregled 

določene snovi.« 

»Kvaliteten slikovni material, poizkuse.« 

»Priprava več gradiv za uporabo pri pouku na nivoju 

države.« 

»Podkrepitev podatkov z vidnim in slušnim 

gradivom.«  

 »Izdelati didaktična ponazorila.« 

35 21,3 

b) kot pomoč za učenčevo 

aktivno udejstvovanje 

»Nato pa z danimi materiali potegniti najboljše iz 

otrok.« 

»Aktivnosti in drugih didaktičnih pripomočkov, ki 

bodo učencem nazorno prikazale obravnavano 

snov.«    

»Čim več materiala, ki bi učencem približal snov 

obravnave (slikovna, zvočna, etc.).« 

3 1,8 

 

 4. SPODBUJANJE 

UČENČEVE AKTIVNOSTI  

 

 

102 62,2 

a) pomen učiteljeve pohvale 

 

»Učence mora spodbujati pri delu, jih navajati na 

samostojnost, jim omogočiti sodelovanje pri 

oblikovanju učnega procesa v največji možni meri, 

spodbujati mora kritično mišljenje in analiziranje,  

pohvaliti vsak napredek ter vedno dajati povratno 

informacijo.«   

 »Učence spodbujati, da soustvarjajo učni proces.« 

2 1,2 

b) učenčeva aktivnost in  

napor 

»Omogočiti, da učenci zbudijo svoje zanimanje in so 

aktivni.«    

»Teorija podkrepljena s praktičnim delom  oz. čim 

večja aktivnost učencev.« 

»Zagotoviti aktivno sodelovanje učencev (idealno je, 

če je učitelj moderator in manj predavatelj), vendar 

je nujno povzemanje ugotovitev in vključevanje 

vseh.« 

»Kakšne primere podkrepiti s slikami praktičnim 

delom, reševanjem delovnih nalog.« 

»Postavim jih v vlogo raziskovalcev in jih pripravim 

do tega, da razmišljajo; ne da jim jaz vse povem, oni 

pa se morajo zgolj naučiti podatke.« 

 »Navajanje učencev na samostojnost, razmišljanje s 

svojo glavo (ne ponudi rešitev prehitro, vzpodbuja, 

da do njih pridejo sami).« 

19 11,6 

c) ugotavljanje podobnosti in 

razlik 

»Znanje, ki ga pridobijo moramo čim bolj 

povezovati, da se tudi v njihovih možganih ustvarjajo 

povezave.« 

»Povezovanje z že znanim.« 

3 1,8 
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»Zastavljati vprašanja, ki niso reproduktivne narave, 

temveč zahtevajo od učenca razmišljanje, 

povezovanje.« 

d) povzemanje in zapisovanje »Jasno razlagati učno snov, podati veliko primerov 

in vaj za utrjevanje.« 

 »Prinašajo delovne zvezke in zapisujejo v zvezke.« 

»Utrjevati snov, razlago opremiti s konkretnimi 

primeri.« 

 »Dobra razlaga in organizacija zapisa, sprotno 

preverjanje razumevanja.« 

 »Preverjati prej, vmes in potem, koliko znajo.« 

»Utrjevati snov in  jo povezovati med seboj ter z 

učenčevimi izkušnjami.« 

»Preveriti usvojeno znanje tiste ure.« 

11 6,7 

e) postavljanje in preizkušanje 

hipotez 

»Učenci se morajo več učiti prek raziskovanja.« 

»Raziskovalno učenje.«  

 »Spodbujati učence pri raziskovanju.« 

»Otroci naj sami raziskujejo in iščejo podatke ... Ob 

koncu učitelj poveže pridobljeno znanje v celoto.« 

6 3,7 

f) naloga in vaja »Veliko ponavljati in vaditi.«  

»Poskrbeti za različne tipe nalog in podati snov tako, 

da jo bodo lahko razumeli vsi učenci.« 

»Preverjanje razumevanja snovi.« 

»Ustrezna razlaga in vaje.«    

5 3,0 

g) predpisane naloge – 

domače naloge 

»Potrebno je zahtevati redno pisanje domačih nalog, 

saj se le tako znanje utrdi in snov zapomni.« 

»Učitelj mora redno preverjati domače naloge.« 

»Redno in natančno spremljati domače naloge 

učencev.«      

»Doseči, da delajo učenci domače naloge.« 

»Dajanje domačnih nalog in pregledovanje le-teh.« 

6 3,7 

h) naloga z učiteljevimi 

komentarji 

»Biti dosleden pri nalogi.« 

 »Naloge.« 

»Zagotoviti raziskovalne in kakovostne naloge za 

učence.«  

3 1,8 

i) dodatno spraševanje »Redno spraševati.« 

»Pri spraševanju biti pozoren na učenčevo znanje in 

ne iskati neznanja.« 

2 1,2 

j) diferenciacija in 

individualizacija 

»Pouk difererencirati, da vsak učenec dobi toliko 

znanja, kolikor ga je sposoben intelektualno 

predelati in še nadgraditi.«   

 »Pripravljen mora biti prilagajati pouk 

posameznikom oz. določeni skupini, ki jo dobi v 

razred.« 

 »Vsem učencem omogočiti, da napredujejo v svojem 

tempu (in glede na svoje predznanje).«    

»Delo mora individualizirati in diferencirati.« 

»Učencem mora zastavljati naloge, ki ustrezajo 

njihovim sposobnostim, da bodo v svojem znanju 

napredovali.« 

 »Omogočiti različne oblike in metode dela, glede na 

to, da smo ljudje ali vidni ali slušni ali gibalni tipi.« 

 

43 

 

26,2 
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»Moraš upoštevati različnost učencev (različne učne 

tipe, posebne potrebe, specifične učne težave, 

nadarjenost, vedenjsko problematiko ...).« 

k) namigi – usmerjanje 

učitelja z vnaprejšnjimi 

navodili, sprotnimi 

vprašanji … 

»Zna usmerjati delo, ki ga organizira v razredu.« 

»Podajati dobra navodila.« 2 1,2 

 

5. KOREKTIVNA 

POVRATNA INFORMACIJA 

 
10 6,1 

a) postavljanje ciljev in 

dajanje povratne  

informacije 

»Znanje mora preverjati in utrjevati.« 

 »Predstaviti cilje učenja.« 

 »Osmišljati vsebine oz. uporabljati čim več 

avtentičnih gradiv in primerov/izkušenj iz 

vsakdanjega učenja.« 

»Kakovostna povratna informacija.« 

»Spremljanje in analiza pouka.« 

 »Znanje mora biti osmišljeno in učenci ga glede na 

kriterije  vedno še izboljšujejo.« 

10 6,1 

 

 6. OCENJEVANJE  13 8,0 

a) ocenjene naloge »Koreknost pri ocenjevanju.« 

»Z učenci delo evalvirati.« 

»Ocenjevati in preverjati po kriterijih.« 

»Objektivno ocenjevanje.« 

»Dobro načrtovano preverjanje in ocenjevanje 

znanja.« 

»Od učencev mora zahtevati znanje.« 

6 3,7 

b) pogosto ocenjevanje »Preveriti znanje.« 

»Ob koncu vsake ure je nujno potrebno snov ponoviti 

in utrditi.« 

»Venomer mora znanje utrjevati in ponavljati ter 

preverjati.« 

»Sprotno spremljanje napredka.« 

»Evalvacija.« 

»Povzetek zaključek  ponavljanje, vaje.« 

7 4,3 

 

7. RAZLIČNI NAČINI 

POUKA 

 
85 51,8 

a) sodelovalno učenje »Sodelovalno učenje.« 

»Prilagoditi delo skupini.«     

»Uporabiti čim več metod za samostojno delo 

učencev (skupinsko delo ali v parih).« 

»Več skupinskega dela.« 

»Medvrstniško učenje (navajati učence, da si med 

seboj pomagajo in se učijo eden od drugega).«    

5 3,0 

b) učenje, usmerjeno v 

obvladovanje (mastery 

learning) 

»Izpostavila bi samostojno delo, da otrok sam pride 

do neke ugotovitve. Se pravi, omogočiti otrokom 

raziskovanje. (Kadar sami pridemo do ugotovitev, si 

jo zagotovo bolje zapomnimo. Zato menim, da 

učitelji ne bi smeli takoj razkriti nekega pravila.).«   

 »Medpredmetno povezovanje.« 

6 3,7 
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»Naučiti učenca, kako je možno pridobljeno znanje 

tudi tržiti.«      

»Uporabiti pridobljeno znanje v praksi.«       

c) računalniško podprt pouk »Čim več različnih znanj (kar se tiče predmeta in 

npr. računalnika, programov za računalnik, IKT).«  

»V svoje delo je treba uvajati sodobne pristope z 

uporabo IKT.« 

 »Uporabljati različne možnosti uporabe IKT 

tehnologij.« 

»Zbrati čim več interaktivnih vsebin.« 

12 7,3 

d) tradicionalni pouk »Uporabljati mora primerne metode dela.« 

»Vključevanje uspešnih metod in oblik dela.«  

 »Usvajati učne vsebine v majhnih korakih.«    

»Imeti manj delovnih zvezkov in vaditi na klasičen 

način pri večini učencev.« 

»Izbrati mora ustrezne in pestre učne oblike in 

metode dela.« 

22 13,4 

e) poučevanje za spodbujanje 

razumevanja 

»Spodbujati jih k lastnemu mišljenju in njihov ideje 

navezovati na učne cilje.« 

»Naučiti jih razmišljati o lastnem učenju.« 

»Razvijati je potrebno mišljenje, logično sklepanje.«   

»Samostojnost, ustvarjalno in kritično mišljenje.«  

»Učenci pri delu ubesedijo in sestavijo kriterije ali 

cilje, da se lahko vedno sami ovrednotijo, kje so s 

svojim znanjem.«     

»Čim več izkustvenega učenja.« 

»Poiskati mora metodo, ki je  v danem trenutku, 

določenim učencem primerna. Biti mora 

"IGRALEC", ki se prelevi v veliko vlog in hkrati 

"ČAROVNIK", da pritegne vseh 25 učencev.« 

»Načrtuje skupaj z učencem gradnjo učenja, 

predvsem izboljšav.  Uvaja in omogoča učenje 

samoevalvacije, samovrednotenja in 

samoocenjevanja.«   

»Vsebine mora podajati po načelu postopnosti (od že 

znanega k manj znanemu), sam preferiram učenje na 

nekoliko drugačen, bolj zabaven način, kjer jaz 

nisem tisti "vsevedni učitelj", pač pa sprašujem 

učence, kaj bi nekaj lahko pomenilo, zakaj je to tako 

ipd. Za kakovostno znanje učencev so koristne tudi 

prilagoditve dela in različne metode. A to zahteva 

bistveno več dela in ni vedno izvedljivo.« 

40 24,4 

 

8. SPODBUDNO UČNO 

OKOLJE 

 
113 68,9 

a) klima v razredu, dobri 

odnosi in učno okolje 

»Omogočiti mora pozitivno vzdušje v razredu, 

zaupanje.«   

 »Poskrbeti za pozitivno klimo v razredu, prijazno in 

delavno vzdušje.« 

»Prijetno klimo, kjer se učenci dobro počutijo, so 

sproščeni in sodelujejo.« 

»Skrbeti in delati na odnosih v skupini, da se vsi v 

46 28,0 
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razredu počutijo varni (si upajo pokazati tudi svoje 

pomanjkljivosti in šibkosti).«   

»Medsebojno spoštovanje.« 

»Ustrezno opremiti razred.« 

b) vzpostavljanje discipline 

učencev 

 »Red v razredu in doslednost.« 

»Miren potek dela brez hrupnih in agresivnih 

dejavnikov, postaviti meje.« 

»V prvi vrsti mir v razredu (avtoriteta).«   

»Vzdrževanje primerne discipline, ki je dejansko 

pogoj za uresničevanje priprave.«   

»Red in disciplino v razredu, ki si jo mora zaslužiti 

na osnovi medsebojnega spoštovanja in ne na račun 

ustrahovanja in terorja.«    

 

30 

 

18,3 

c) motivacija »Ustrezna uvodna motivacija (tudi z glasbo, poskusi 

...).«     

 »Motivirati učence za raziskovanje in razmišljanje o 

problemu.«   

 »S svojim odnosom do dela in pozitivno energijo ter 

zdravo osebnostjo mora motivirati učence za učenje 

predmeta, ki ga poučuje.« 

»Učno uro mora narediti zanimivo in pridobiti 

zanimanje učencev.« 

»Učence mora navduševati in jih spoštovati. 

Navdušuje lahko le učitelj, ki je s srcem pri svojem 

delu.«  

»Ker smo si različni, tudi ne moremo biti navdušeni 

nad istimi stvarmi. Sama se osebno zelo trudim, da v 

snov vložim svoje navdušenje, da izvabljam 

radovednost, da sem pred razredom (skoraj) vedno 

dobre volje in s tem zagotovim prijetno vzdušje. 

Navadno sproščenost (pa ne v smislu nereda) 

odklepa še tako zapahnjena vrata.« 

 

37 

 

22,6 

 

9. UČITELJ – NJEGOVA 

USPOSOBLJENOST IN 

LASTNOSTI 

 

153 93,3 

a) osebnostne lastnosti »Biti dober strokovnjak, imeti rad svoj predmet, biti 

dober pedagog in poklic opravljati z veseljem.« 

»Biti organizator in dober usmerjevalec učencev in 

dela pri pouku.« 

»Inovativen in fleksibilen, vztrajen in dosleden.« 

»Učitelj mora imeti rad svoj poklic.  Ne dojema ga le 

kot poklic, ampak kot svoje poslanstvo.«   

»Biti mora predvsem ČLOVEK  - imeti empatijo  - 

biti mora razgledan in šele nato  - strokovno znanje.« 

»Učitelj je učenčev zgled, zato mora biti v prvi vrsti 

sam spoštljiv, dosleden, delaven, natančen, pošten, 

urejen, komunikativen, da lahko vse to zahteva tudi 

od učencev.«      

»Sam verjeti v svoje poučevanje.« 

»Biti mora dosleden in pošten.« 

»Biti mora odprt za nove ideje, diskusije.«   

 

56 

 

34,1 
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b) strokovna podkovanost 

učitelja 

»Sam učitelj mora snov, ki jo razlaga obvladati.«   

 »Biti mora strokovno podkovan, spremljati novosti 

na svojem strokovnem področju, mora se stalno 

strokovno izpopolnjevati, udeleževati se mora srečanj 

učiteljev svoje strokovnega področja, spremljati  in 

vpeljevati novosti v didaktiki poučevanja.«   

»Obvladati svoje predmetno področje, obvladati 

didaktiko poučevanja svojega predmetnega 

področja.« 

»Pokazati mora svojo kompetentnost, širino.«   

 

21 

 

12,8 

c) učiteljevo načrtovanje in 

dobra priprava na pouk 

 »Upoštevati učni načrt predmeta in poznati šolsko 

zakonodajo.«   

»Dobra priprava na delo (snovna, pripomočki, 

ponazorila, različno gradivo, priprava organizacije 

časa).« 

»Letna delovna priprava, tedenska priprava, dnevna 

priprava. Pri vsem načrtovanju mora učitelj 

upoštevati vertikalo, le tako nadgrajuje učenčevo 

znanje in manj časa porabi za preverjanje že 

obstoječega znanja, zato lahko več časa nameni 

učenju učenja.« 

 »Učitelj se mora najprej dobro pripraviti. To ne 

pomeni, da napiše brezhibno pripravo na desetih 

straneh, ampak da dobro pozna vsebino, ki jo bo 

posredoval, da natančno predvidi metode in oblike. 

Če mu načrtovanje dobro uspe, je lahko med poukom 

le koordinator.« 

»Natančna, ciljno usmerjena priprava.« 

»Dobro poznavanje učbenikov in kritična uporaba 

pri pouku.  Stalno učenje o novostih in vključevanju 

novih idej kako učencem predstaviti snov.« 

 

76 

 

46,3 

 

Iz tabele 24 lahko razberemo, da so učitelji največ izjav namenili zadnji deveti kategoriji 

učitelj – njegova usposobljenost in lastnosti. 46,3 % delež so namenili učiteljevemu 

načrtovanju in dobri pripravi na pouk. Za učinkovit in kakovosten pouk se jim zdi 

pomembno, da se učitelj najprej dobro pripravi, usmerjen mora biti v cilje in kritično 

uporabljati učbenike pri pouku. 34,1 % so učitelji namenili osebnostnim lastnostim učitelja. 

Menijo, da mora biti učitelj inovativen, fleksibilen, vztrajen in dosleden. Rad mora imeti svoj 

poklic in verjeti v svoje poučevanje. 12,8 % izjav  je prejela podkategorija strokovna 

podkovanost učitelja.  

Sledi osma kategorija spodbudno učno okolje z  68,9 % deležem. 28,0 % izjav pripada 

podkategoriji klima v razredu, dobri odnosi in učno okolje. Učitelji so prepričani, da brez 

pozitivnega vzdušja in dobrih odnosov v razredu ne gre. 22,6 % izjav so učitelji namenili 

motivaciji; 18,3 % pa vzpostavljanju discipline. 

Na tretjem mestu po količini izjav je četrta kategorija spodbujanje učenčeve aktivnosti, kar 

predstavlja 62,2 %. 26,2 % izjav je namenjenih diferenciaciji in individualizaciji. Učitelji 

menijo, da je potrebno prilagajati pouka posameznikom ali določeni skupini in zastavljati 

naloge, ki ustrezajo učenčevim sposobnostim. 11,6 % izjav govori o učenčevi aktivnosti in 
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naporu; 6,7 % o povzemanju in zapisovanju; 3,7 % o postavljanju in preizkušanju hipotez, 

prav toliko izjav je namenjenih tudi predpisanim in domačim nalogam. 3,0 % izjav ima 

podkategorija naloga in vaja. Z 1,8 % deležem sta zastopani podkategoriji ugotavljanje 

podobnosti in razlik ter naloge z učiteljevimi komentarji. 1,2 % delež  imajo podkategorije: 

pomen učiteljeve pohvale, dodatno spraševanje in namigi. 

51,8 % izjav spada v sedmo kategorijo različni načini pouka. 24,4 % izjav govori o 

poučevanju za spodbujanje razumevanja. 13,4 % izjav se nanaša na tradicionalni pouk. 7,3 % 

izjav so namenili računalniško podprtem pouku. Učitelji menijo, da je v njihovo delo treba 

uvajati sodobne pristope z uporabo IKT. 3,7 % izjav o kakovostnem pouku smo razvrstili v 

podkategorijo učenje, usmerjeno v obvladovanje; 3,0 % pa v sodelovalno učenje. 

Tretja kategorija uporaba neverbalnih ponazoril (zemljevidi, slike …) in pripomočkov 

ima 23,1 % izjav. Od tega ima podkategorija demonstriranje oz. splošna uporaba 

pripomočkov 21,3 % izjav,  pomoč za učenčevo aktivno udejstvovanje pa 1,8 %. Učitelji 

menijo, da je uporaba neverbalnih ponazoril pomembna za kakovosten pouk. Učenci 

potrebujejo čim več vizualnih ponazoril in didaktičnih materialov, ki bi jim približali snov. 

Z 9,2 % deležem je zastopana kategorija predznanje. 4,9 % izjav govori o začetnem 

preverjanju; 4,3 % pa so učitelji namenili aktivaciji predznanja. 

8 % izjav spada v kategorijo ocenjevanje; 4,3 % v podkategorijo pogosto ocenjevanje; 3,7 % 

pa v ocenjene naloge. 

6,1 % izjav pripada kategoriji korektivna povratna informacija in podkategoriji 

postavljanje ciljev in dajanje povratne  informacije. Učitelji pravijo, da je za kakovosten pouk 

treba predstaviti cilje in dajati kakovostno povratno informacijo. 

Na koncu imamo še kategorijo cilji, v kateri je 4,2 % izjav učiteljev. 1,8 % izjav spada v 

podkategorijo učitelj ima jasne cilje. Z enakim deležem (1,2 %) pa sta zastopani podkategoriji 

cilji kot osnova ocenjevanju in cilji kot podlaga za osmislitev vsebine.  

 Učitelje smo povprašali, kaj menijo o njihovem in učenčevem vplivu na kakovost 

pouka. 

 

                 
 

Graf 11: Delež učiteljevega in učenčevega vpliva na kakovost pouka 

65,9 % 

6,1 % 

28 % 
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Graf 11 prikazuje, kako so učitelji odgovarjali na vprašanje o deležu njihovega in učenčevega 

vpliva na kakovost pouka. Večina učiteljev meni, da učitelj in učenec z enakim deležem 

vplivata na kakovost pouka, kar predstavlja 65,9 %. Najmanj učiteljev meni, da so učenci tisti, 

ki z 90,0 % deležem vplivajo na kakovost pouka, 28,0 % pa je tistih, ki menijo, da je za 90,0 

% delež odgovoren učitelj. 

 

 Zanimalo nas je tudi mnenje učiteljev, kaj bi bilo potrebno v šolstvu spremeniti, da 

bi bil pouk za vse učence čim bolj kakovosten. 

 

 
 

Graf 12: Delež postavk, ki bi jih bilo, po mnenju učiteljev, potrebno v šolstvu spremeniti, da bi bil pouk za 

vse učence čim bolj kakovosten 

Graf 12 prikazuje, deleže postavk, ki bi jih bilo, po mnenju učiteljev, potrebno v šolstvu 

spremeniti, da bi bil pouk za vse učence čim bolj kakovosten. Razvidno je, da je bila s 71,3 % 

deležem izbrana postavka »ugled učiteljskega poklica v družbi«. Rezultat ni bil zelo 

presenetljiv, saj se je ugled učiteljev v zadnjem času res poslabšal. Zanimivo bi bilo raziskati, 

kaj točno je vzrok za to, da učitelji niso več spoštovani, kot so bili nekoč. 

Naslednja postavka, ki je bila izbrana s 62,8 % deležem in bi jo bilo, po mnenju učiteljev, 

potrebno v šolstvu spremeniti, da bi bil pouk za vse učence čim bolj kakovosten, so učni 

načrti. 

Sledi postavka »izboljšanje materialnih pogojev in nagrajevanje učiteljevega dela«, ki je 

bila izbrana s 56,1 % deležem. Tudi ta delež nas ni presenetil, saj vemo, da se šolam 

odtegujejo sredstva, vendar bi bilo zanimivo izvedeti, ali je učiteljem resnično  omogočenih 

premalo materialnih pogojev za izvedbo kakovostnega pouka. Hkrati z odtegovanjem sredstev 
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šolam se govori tudi o plačilih in nagrajevanjih učiteljevega dela, tako da bi lahko rekli, da je 

ta postavka trenutno aktualna tema. Tudi Hargreaves (2003, v Peklaj idr., 2009) opozarja na 

ujetost učiteljev v sklop nasprotujočih si interesov in visokih zahtev, ki so povezani z vlogo 

učitelja. To privede do paradoksalne situacije, ko morajo učitelji hkrati dosegati te 

nasprotujoče si cilje, poleg tega pa lahko postanejo tudi žrtve ekonomskega sistema, ki ga 

pomagajo razvijati in vzdrževati. Večina držav se žene za dobiček in zmanjševanje socialnih 

transferov, zato se kaže trend zmanjševanja deleža sredstev, namenjenega za skupne potrebe, 

in se spodbuja vključevanje privatnega kapitala tudi na področje izobraževanja. 

S podobnim deležem, 54,9 %, je bila izbrana tudi postavka, ki pravi, da bi bilo potrebno 

spremeniti normative (število učencev v oddelku), da bi bil pouk za vse učence čim bolj 

kakovosten. 

S 53,0 % deležem je bilo izbrano, da bi bilo potrebno učiteljem dovoliti avtonomijo pri 

vnašanju sprememb. 

Postavka »izobraževanje učiteljev« je bila izbrana s 43,4 % deležem. 

Da bi bil pouk za vse učence čim bolj kakovosten, bi bilo potrebno spremeniti tudi klimo v 

institucijah, postavka je bila izbrana z 38,4 % deležem. 

 S 36,0 % deležem je bilo izbrano, da bi bilo za kakovosten pouk spremeniti načine 

poučevanja. 

Glede na to, da smo raziskovali raziskave pouka, nas je zanimalo, kolikšen delež učiteljev 

meni, da so potrebne spremembe raziskav pouka in šolanja na nivoju države. Omenjena 

postavka je bila izbrana s 15,2 % deležem. 

Postavka »drugo« je bila izbrana z 9,8 % deležem. Pod njo so učitelji zapisali različne 

zadeve, ki bi jih bilo potrebno v šolstvu spremeniti, da bi bil pouk za vse učence čim bolj 

kakovosten. Eden izmed učiteljev je izpostavil, da bi lahko bilo »manj birokracije«. Učitelji 

se ne strinjajo z načinom ocenjevanja: »Malce poglejmo nazaj, kdaj smo dobro delali, veliko 

zahtevali in so učenci tudi znali.«; »Način ocenjevanja spodbuja kampanjsko delo, tak način 

ne ustreza ne učiteljem ne učencem.«; »Ne vem, kaj je bilo narobe z delnim ocenjevanjem.«. 

Učitelji izpostavljajo tudi problem glede staršev: »Pustiti nam, da opravljamo svoje delo brez 

vmešavanj staršev.«; »Starše postaviti na realna tla. Dandanes že zna vsak poučevati.« 

Učitelji mislijo, da si »vsak učitelj sam ustvarja renome, ki bi bil boljši, če bi imel kakšno 

pravico več.« Potrebno bi bilo »spodbujati inovativnost in iznajdljivost, uporabnost 

naučenega v vsakdanjem življenju.« Želijo si »prisotnost drugega učitelja v 1. razredu ves čas 

pouka« ter »uporabo učbenikov in ne delovnih zvezkov«. Učitelji so zapisali tudi, da bi bil za 

kakovosten pouk potreben »poudarek na vrednotah v celotni družbi, manj pravilnikov in 

določb, tisti pa, ki ostanejo, naj bodo življenjski in v resnično dobro šolarjev in družbe.« 

Sprejeti bi morali »splošno klimo v družbi, da se je treba za dosego cilja potruditi, sprejemati 

dolžnosti in dosti manj poudarjati samo pravice!« Eden je izpostavil, da bi bilo potrebno 

»postaviti prave kriterije za všolanje tujcev«. 

 

Postavka »nič ne bi bilo potrebno spremeniti« je bila izbrana le z 1,2 % deležem. 
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3.8 SKLEPI 

 

Rezultati naše raziskave so pokazali, za razliko od nekaterih drugih raziskav, ki so bile 

narejene s študenti (Valenčič Zuljan, 1999), da pri učiteljih prevladujejo višja pojmovanja 

njihove vloge, saj se je 40,2 % učiteljev poistovetilo z vlogo učitelja kot spodbujevalca 

razvoja učenčevih potencialov in njegove celovite osebne rasti. To raziskovanje bi lahko 

nadaljevali, saj bi bilo zanimivo videti, v kolikšni meri in v katerih okoliščinah učitelji sledijo 

lastnim pojmovanjem pouka.   

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšno je učiteljevo zadovoljstvo s poklicem in kolikšno 

poklicno motivacijo imajo. Ugotovili smo, da je večina učiteljev s svojim poklicem 

zadovoljnih (42,1 % zelo zadovoljnih in 50,6 % srednje zadovoljnih). Raziskava je pokazala, 

da ima največ učiteljev veliko poklicno motivacijo (49,4 %), najmanj učiteljev pa ima majhno 

motivacijo (1,2 %). 

Vprašali smo se, ali obstajajo razlike med učiteljevimi pojmovanji pouka in njihove vloge, 

glede na delovno dobo, motivacijo za poklic in zadovoljstvo s poklicem. Ugotovili smo, da se 

med učitelji z različnim številom delovne dobe ali različnim zadovoljstvom s poklicem ali 

različno poklicno motivacijo, statistično pomembne razlike glede izbora učiteljeve vloge  ne 

pojavljajo. 

Rezultati drugega večjega področja naše raziskave, se pravi, raziskav učinkovitosti 

izobraževanja in pouka, so pokazali, da 78,7 % učiteljev ocenjuje, da so z domačimi in tujimi 

raziskavami srednje do zelo dobro seznanjeni, preostalim se zdi, da so z raziskavami slabo 

seznanjeni oz. niso seznanjeni. Vprašali smo jih, ali so bili v času študija na fakulteti z 

domačimi in mednarodnimi raziskavami seznanjeni. Približno 80,0 % jih ocenjuje, da niso bili 

seznanjenih z domačimi ali mednarodnimi raziskavami pouka.  

Učitelji v večini menijo, da je seznanjenost z domačimi in tujimi raziskavami pomembna. Le 

7,9 % jih misli, da je seznanjenost nepomembna ali manj pomembna. Približno četrtina 

učiteljev se glede tega ne more odločiti. 

Nato nas je zanimalo tudi, kateremu viru učitelji pripisujejo večjo pomembnost. Največ 

učiteljev je mnenja, da je pomembno seznanjanje z raziskavami na seminarjih stalnega 

strokovnega spopolnjevanja, pomemben način seznanjanja z raziskavami se jim zdijo tudi 

članki v revijah in obiski konferenc in posvetov. Najmanjši vpliv pripisujejo objavljenim 

knjigam in monografijam ter PISI in drugim študijam mednarodnih primerjav. 

Raziskava je pokazala, da se med učitelji, ki so različno ocenili svojo seznanjenost z 

domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na pouk in znanje učencev, pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede njihovih mnenj o pomembnosti seznanjenosti z domačimi 

in tujimi raziskavami. Tisti učitelji, ki so zelo dobro seznanjeni z raziskavami, dajejo tej 

seznanjenosti tudi veliko pomembnost. Ostali, ki z raziskavami niso seznanjeni, ne vidijo 

nobene pomembnosti s seznanjenostjo z domačimi in tujimi raziskavami, ki se nanašajo na 

pouk in znanje učencev. Učitelji, ki se jim zdijo raziskave pomembne, se v večji meri 

seznanjajo z njimi in obratno. 

Ugotovili smo, da se med učitelji z različnim številom let delovne dobe in različnim 

zadovoljstvom s poklicem ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocenjevanja 

njihove seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami pouka. Statistično pomembne razlike 

v pripisovanju pomembnosti seznanjenosti z domačimi in tujimi raziskavami pa se pojavljajo 
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med učitelji z različno poklicno motivacijo. Učitelji, ki so bolj poklicno motivirani višje 

ocenjujejo pomen seznanjenosti z raziskavami.  

V raziskavi smo posvetili pozornost tudi učiteljem in njihovemu raziskovanju pouka. 

Zanimalo nas je, kakšno mnenje imajo o trditvah, ki se nanašajo na vlogo učitelja kot 

raziskovalca pouka. Največ se jih je strinjalo s trditvama, da je učiteljevo lastno raziskovanje 

pouka ključno za izvedbo kakovostnega pouka, ter da didaktično raziskovanje pouka 

pomembno vpliva na profesionalni razvoj učitelja. Večina se jih je strinjala tudi s tem, da bi 

vsak učitelj moral raziskovati pouk. 

Učitelje smo vprašali, kolikšno pomembnost pripisujejo didaktičnemu raziskovanju pouka v 

različnih oblikah in izvedeli, da se približno trem četrtinam učiteljem zdi takšno raziskovanje 

pouka pomembno. Le 28,0 % učiteljev je odgovorilo, da so raziskavo pouka izpeljali. 

Zanimivo bi bilo izvedeti, kaj učitelje »omejuje« pri raziskovanju, da jih kar 72,0 % raziskave 

še ni izpeljalo, glede na to, da se jim 74,3 % zdi didaktično raziskovanje pouka pomembno. 

Skladen s temi rezultati je tudi podatek, da se 67,7 % učiteljev poslužuje didaktičnega 

raziskovanja pouka toliko kot ostali v kolektivu.  

V raziskavi nas je zanimalo, ali obstaja povezanost med učiteljevimi mnenji o pomembnosti 

didaktičnega raziskovanja pouka v različnih oblikah (projekti, učiteljevo lastno raziskovanje 

itd.) ter številom let delovne dobe, zadovoljstvom s poklicem in poklicno motivacijo. 

Ugotovili smo, da se glede pripisovanja pomembnosti didaktičnemu raziskovanju pouka v 

različnih oblikah učitelji z različnim številom let delovne dobe in različnim zadovoljstvom s 

poklicem statistično pomembno ne razlikujejo. Statistično pomembne razlike se pojavljajo 

med učitelji z različno poklicno motivacijo glede pripisovanja pomembnosti didaktičnemu 

raziskovanju pouka (v različnih oblikah). Učitelji z večjo motivacijo, statistično pomembno 

višje ocenjujejo pomembnost didaktičnega raziskovanja pouka. 

Vprašali smo se, ali obstaja povezanost med učiteljevimi izpeljavami raziskav pouka ter 

številom let delovne dobe, zadovoljstvom s poklicem in poklicno motivacijo. Ugotovili smo, 

da se med učitelji z različnim številom let delovne dobe pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede izpeljave raziskave pouka. Učitelji z manjšim številom let delovne dobe, s 

statistično pomembno večjim deležem odgovarjajo, da niso izpeljali nobene raziskave pouka. 

Tisti z večjim številom let delovne dobe so raziskave izpeljali. Med učitelji z različnim 

zadovoljstvom s poklicem ali različno poklicno motivacijo se statistično pomembne razlike 

glede izpeljave raziskave pouka ne pojavljajo.  

Učitelji so navedli, kaj vse mora učitelj narediti (zagotoviti, omogočiti), da bo pouk 

kakovosten in bo predstavljal podlago za kakovostno učenčevo znanje. Povzeli smo tabelo o 

vplivih kakovosti poučevanja na učenje (Marzano, 2000, str. 63; Walberg, 2003, str. 50, v 

Peklaj idr., 2008) in jo nekoliko preoblikovali ter dodali kategorije. V njej so učitelji največ 

izjav namenili učiteljevemu načrtovanju in dobri pripravi na pouk, učiteljevim osebnostnim 

lastnostim in strokovni usposobljenosti. Veliko izjav spada v kategorijo spodbudno učno 

okolje. To nas ni presenetilo, saj vemo, da je za kakovost pouka izredno pomembna pozitivna 

klima, motivacija in disciplina učencev.  

Anketirani učitelji navajajo, da je z vidika kakovosti učnega procesa ključnega pomena  

učenčeva aktivnost med poukom. Tudi M. Valenčič Zuljan (2004) pri opredeljevanju 

značilnosti sodobnega pouka pravi, da mora biti učenec aktiven v vseh učnih etapah, 

postopoma prevzemati vse večji del odgovornosti za svoj proces pridobivanja znanja in 

osebnega razvoja ter se usposablja za vseživljenjsko učenje. Nekaj več kot 50,0 % izjav so 

učitelji namenili različnim načinom pouka, ki so pomemben del učinkovitega izobraževanja. 
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Dumont idr. (2013) izpostavljajo pomen interakcije in sodelovanja pri pouku. Primerno 

organizirano in strukturirano sodelovalno skupinsko delo ima lahko pozitiven vpliv tako na 

učne dosežke kot tudi na vedenjski in čustven razvoj posameznika. 

Nekaj izjav so učitelji namenili ciljem in ocenjevanju. Menijo, da je treba učence seznanjati s 

kriteriji, zato da vedo, kaj morajo doseči. Hattie (2009) je navedel, da se učinkovito 

poučevanje pojavi, ko učitelj odloči učne namene in merila uspeha, ki so pregledni za učence, 

demonstrira jih z modeliranjem, preverja razumevanje in utrjuje, kar je bilo učencem 

povedano, nato pa vse skupaj poveže in zaključi. Te učinkovite strategije poučevanja 

vključujejo veliko sodelovanja, predhodnega načrtovanja in razpravo med učitelji, 

optimizacijo vzajemnega učenja in zahtevajo izrecne učne namene in merila uspeha. Jasno je, 

da so razlike med učitelji tiste, ki naredijo razlike v učenju učencev. 

Učitelje smo vprašali, kaj menijo o njihovem in učenčevem vplivu na kakovost pouka in 

izvedeli, da 65,9 % učiteljev meni, da učitelj in učenec z enakim deležem vplivata na 

kakovost pouka. Najmanj jih meni, da učenci z 90,0 % deležem vplivajo na kakovost pouka.  

Zanimalo nas je tudi, kaj bi bilo, po mnenju učiteljev, potrebno v šolstvu spremeniti, da bi bil 

pouk za vse učence čim bolj kakovosten. Z največjim deležem so izbrali postavki »ugled 

učiteljskega poklica v družbi« in »učni načrti«. Z najmanjšim deležem pa »raziskave pouka in 

šolanja na nivoju države« ter »nič ne bi bilo potrebno spremeniti«. 
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5 PRILOGE 

PRILOGA 1 – ANKETINI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

Spoštovani učitelji/-ce, 

sem Urška Rode, študentka magistrskega študija Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer 

Poučevanje na razredni stopnji. V okviru magistrskega dela želim izvesti raziskavo, v kateri 

me zanima, kakšna so pojmovanja učiteljev in učiteljic o kakovostnem pouku. Prosim Vas za 

sodelovanje. Vprašalnik je anonimen, podatki bodo uporabljeni izključno za raziskovalne 

namene. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

 

1. Spol (obkrožite):        a) moški             b) ženski 

 

2. Sem učitelj ... 

a) razrednega pouka. 

b) predmetnega pouka. Poučujem (predmet) ______________ . 

 

3. Delovna doba (obkrožite število let): 

a) 1–3 

b) 4–6 

c) 7–18 

č) 19–30 

d) 31–40 

 

4. Moj naziv je:________________. 
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5. Podrobno navedite, kaj mora učitelj narediti (zagotoviti, omogočiti), da bo pouk 

kakovosten in bo predstavljal podlago za kakovostno učenčevo znanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Opredelite delež učiteljevega in učenčevega vpliva na kakovost pouka. (Obkrožite en 

odgovor.)  

 

a) Učitelj 90 % učenci pa 10 %. 

b) Učitelj 50 % in učenci 50 %. 

c) Učitelj 10 % in učenci 90 %.  

 

7. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno v šolstvu spremeniti, da bi bil pouk za vse 

učence čim bolj kakovosten? (Obkrožite postavke, za katere menite, da bi jih bilo potrebno 

spremeniti in na črto dopišite vaše ideje oz. predloge.) 

a) Nič ne bi bilo potrebno spremeniti. 

b) Učne načrte:_______________________________________________________________ 

c) Načine poučevanja:_________________________________________________________ 

č) Izobraževanje učiteljev:______________________________________________________ 

d) Klimo v institucijah: ________________________________________________________ 

e) Normative (število učencev v oddelku):_________________________________________  

f) Izboljšanje materialnih pogojev in nagrajevanje učiteljevega dela: ____________________ 
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___________________________________________________________________________ 

g) Ugled učiteljskega poklica v družbi:____________________________________________ 

h) Raziskave pouka in šolanja na nivoju države:_____________________________________  

___________________________________________________________________________ 

i) Avtonomijo učiteljev pri vnašanju sprememb:_____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

k) Drugo:___________________________________________________________________ 

 

8. Kako bi ocenili svoje zadovoljstvo z učiteljskim poklicem? (Obkrožite odgovor in ga 

kratko komentirajte.) 

a) Zelo zadovoljen, 

____________________________________________________________ 

b) Srednje zadovoljen,_________________________________________________________ 

c) Zelo nezadovoljen,__________________________________________________________ 

 

9. Kolikšno poklicno motivacijo imate? (Obkrožite en odgovor.) 

a) Zelo veliko. 

b) Veliko. 

c) Srednjo. 

č) Majhno. 

d) Zelo majhno. 

10. V kolikšni meri ste po svoji oceni seznanjeni z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev? (Obkrožite en odgovor.) 

a) Zelo dobro. 

b) Dobro. 

c) Srednje. 

č) Slabo. 

d) Zelo slabo. 

e) Nič. 
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11. Ali ste bili na fakulteti v času študija seznanjeni z domačimi raziskavami pouka? Če 

ste odgovorili z da, na črto napišite primer, ki vam je ostal v spominu. 

a) Da. Primer:________________________________________________________________ 

b) Ne. 

 

12. Ali ste bili na fakulteti v času študija seznanjeni z mednarodnimi raziskavami 

pouka? Če ste odgovorili z da, na črto napišite primer, ki vam je ostal v spominu. 

a) Da. Primer:________________________________________________________________ 

b) Ne. 

 

13. a) Kako pomembna se vam zdi seznanjenost z domačimi in tujimi raziskavami, ki se 

nanašajo na pouk in znanje učencev? (Obkrožite eno postavko.) 

1 – nepomembno 

2 – manj pomembno  

3 – niti pomembno niti nepomembno 

4 – pomembno  

5 – zelo pomembno 

b) Kolikšno pomembnost pri seznanjanju pripisujete  spodaj navedenim  virom? (V 

vsaki vrstici obkrožite eno številko, pomen le-te je obrazložen pri zgornjem (a) vprašanju.) 

 

obisk konferenc in posvetov 1 2 3 4 5 

PISA* in druge študije mednarodnih 

primerjav 
1 2 3 4 5 

objavljene knjige, monografije 1 2 3 4 5 

članki v revijah 1 2 3 4 5 

drugi izsledki različnih projektov, 

evalvacijskih poročil 
1 2 3 4 5 

seminarji stalnega strokovnega 

spopolnjevanja 
1 2 3 4 5 

čas študija 1 2 3 4 5 

drugo (dopišite): 

 

 

  

1 2 3 4 5 

*Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (Progremme for International Student 

Assessment) 
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14. Spodaj so navedene različne trditve, ki se nanašajo na vlogo učitelja kot raziskovalca 

pouka. Vsako trditev ocenite na lestvici od 1 do 5. (Ocene: 5 – v celoti se strinjam, 4 – 

strinjam se, 3 – niti se strinjam niti ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 1 – sploh ne strinjam) 

S pripravo in izvedbo pouka sem preobremenjen, 

zato ne utegnem raziskovati pouk. 
1 2 3 4 5 

Ne čutim potrebe po lastnem raziskovanju pouka, 

saj večino izsledkov lahko dobim v obstoječih 

raziskavah. 

1 2 3 4 5 

Učiteljevo lastno raziskovanje pouka je ključno za 

izvedbo kakovostnega pouka. 
1 2 3 4 5 

Vsak učitelj bi moral raziskovati pouk. 1 2 3 4 5 

Didaktično raziskovanje pouka pomembno vpliva 

na profesionalni razvoj učitelja. 
1 2 3 4 5 

Učiteljevo raziskovanje pouka in objavljanje 

izsledkov raziskav pomembno vpliva na status in 

ugled učiteljskega poklica. 

1 2 3 4 5 

 

15. Kako pomembno se vam zdi didaktično raziskovanje pouka v različnih oblikah 

(projekti, učiteljevo lastno raziskovanje itd.)? (Obkrožite en odgovor.) 

a) Zelo pomembno. 

b) Pomembno. 

c) Niti pomembno niti nepomembno. 

č) Manj pomembno. 

d) Nepomembno. 

 

 

16. Ali ste sami ali skupaj s kolegi izpeljali raziskavo pouka? Če ste odgovorili z da, jo 

na kratko opišite.  

 

a) Da. 

Raziskava:______________________________________________________________ 

b) Ne. 

17. V kolikšni meri se poslužujete didaktičnega raziskovanja pouka? (Obkrožite en 

odgovor.) 

 

a) Manj kot drugi učitelji v vašem kolektivu. 

b) Več kot drugi učitelji v vašem kolektivu. 

c) Toliko kolikor ostali. 
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18. Spodaj so navedeni štiri opisi učiteljev. Obkrožite črko pred opisom, ki vas najbolj 

označuje v vlogi učitelja.  (Obkrožite en odgovor.) 

a) Učitelj kot prenašalec znanja: Pred učence postavlja jasne cilje in zahteve. Podaja 

sistematično in razločno razlago ter je odprt za morebitna vprašanja učencev. Spremlja 

spremembe na strokovnem področju in jih tudi posreduje učencem. Prizadeva si, da imajo 

učenci čim jasnejšo sliko o določeni temi. 

b) Učitelj kot oblikovalec ali izgrajevalec učenčevih sposobnosti in spretnosti: Svoje 

učence uči predvsem, kako se lotiti reševanja določenih strokovnih problemov in nalog. Daje 

jim veliko nalog z jasnimi navodili in povratne informacije o napredku. 

c) Učitelj kot mentor, moderator oz. vodnik učenčevega samostojnega učenja: Učence 

vpelje v svoj predmet in jih vodi k samostojnem odkrivanju stvari. Spodbuja jih, da sami 

pridejo do določenih zaključkov in pogledov ter znajo izraziti svoje misli in ideje. On pa jih le 

usmerja pri interpretiranju in povezovanju in se tudi sam od njih veliko nauči. 

č) Učitelj kot spodbujevalec razvoja učenčevih potencialov, njegove celovite osebne rasti: 
Spodbuja razvoj učencev in prispeva k njihovi osebni rasti ter se trudi, da bi bili pri tem čim 

bolj aktivni in sproščeni. Učence spodbuja, da vsebine povezujejo z lastnimi izkušnjami in 

doživljanjem ter o tem tudi diskutirajo. Pomembno je, da si sami postavljajo cilje. 

 

 

19. Navedite najnovejšo raziskavo, ki ste jo naredili ali pa eno, ki vam je ostala najbolj v 

spominu in jo na kratko opredelite. 

 

 


