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POVZETEK 

 

V magistrskem delu sem na osnovi opazovanja z udeležbo in beleženjem preučevala 
razlike v vedenju učencev med poukom, v času podaljšanega bivanja in na izletih. 
Pozornost je bila usmerjena na vedenje učencev razreda kot celote, odzive 
posameznih učencev v interakciji učiteljic z učenci in učencev med seboj. Zanimala 
so me vsa vedenja, še posebej izstopajoča, in takšna, ki so ovirala ali kako drugače 
negativno vplivala na komunikacijo, interakcijo in skupinsko dinamiko v opazovanem 
razredu. Pozorna sem bila tudi na načine vodenja in odzive učiteljic ter na odzive 
učencev nanje.  

V teoretičnem delu predstavim zakone, učne cilje in šolske kontekste, v katerih 
opišem potek pouka, razlike med poukom, šolskimi izleti v dopoldanskem času in 
podaljšanim bivanjem. Predstavim težave, s katerimi se srečuje razredna učiteljica 
med poukom in na izletih, težave, s katerimi se srečuje učiteljica podaljšanega 
bivanja, na koncu pa kontekste med seboj primerjam. Sledi poglavje o dejavnikih, ki 
vplivajo na vedenje, v katerem bralcem skušam približati razumevanje vedenja 
učencev. Sledi predstavitev izstopajočega vedenja, ki ga zajemajo različne 
klasifikacije ter opišem razloge in dejavnike, ki vodijo do motečega vedenja. 
Teoretični del zaključim z opisom vrst vodenja razreda in discipline.  

V empiričnem delu predstavim raziskavo, ki sem jo izvedla z opazovanjem drugega 
razreda osnovne šole. Opazovala sem vedenje učencev in njihove odzive na 
opozorila učiteljic, ki so se nanašala na njihovo izstopajoče vedenje. Ugotovila sem, 
da so učenci med poukom zelo nemirni in se hitro začnejo dolgočasiti. Pogosto 
klepetajo, ne upoštevajo pravil in odklanjajo šolsko delo. Povod za izstopajoče 
vedenje je poleg ostalih dejavnikov pogosto vpliv sošolcev, ko učenec želi pridobiti 
njihovo pozornost ali pa misli, da če nekdo drug lahko nekaj počne, lahko to počne 
tudi sam. Učiteljice največkrat poskušajo to vedenje ustaviti z opozorili in iskanjem 
vzrokov zanj. Učenci opozorila praviloma upoštevajo, vendar se kljub temu pogosto 
zgodi, da vedenje čez čas ponovijo. Največkrat se izstopajoča vedenja pojavijo drugo 
in četrto šolsko uro, najmanj pa prvo. Najmanj motečega vedenja je v času 
podaljšanega bivanja, največ pa med izleti.  

Opažanja primerjam s podatki pridobljenimi z intervjuji z obema učiteljicama in 
naključno izbranimi učenci. Od njih sem izvedela, da ne vedo točno, kdaj je njihovo 
vedenje neprimerno in katero vedenje učitelj sploh pričakuje od njih. Tako se vedejo 
zato, ker se dolgočasijo, ali pa s tem zabavajo sebe in druge. 
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ABSTRACT 

 

Title: STUDENTS’ BEHAVIOUR IN DIFFERENT SCHOOL CONTEXTS 

Based on participant observation and recording, my master's thesis studies 
differences in the behaviour of pupils during lessons, extended school days and 
school trips, respectively. The focus was on the behaviour of a class as a whole, 
individual pupils' responses, interaction between the teachers and the pupils, as well 
as among the pupils themselves. I was interested in all types of behaviour, 
particularly the outstanding ones and those that disrupted or had a negative effect on 
communication, interaction and group dynamics in the observed class. I also paid 
attention to the types of conducting the class, the teachers’ responses and the pupils' 
responses to her. 

The theoretical part presents the laws, school goals and school contexts, describing 
the course of lessons, differences between lessons, school trips in the morning and 
extended stay, respectively. Presented are the problems that the elementary school 
teacher encounters during lessons and trips, as well as the problems that the 
extended stay teacher is faced with, ending with a comparison between the contexts. 
This is followed by a chapter on understanding the behaviour and the factors that 
affect it. After I wrote about outstanding behaviour, where I presented a variety of 
classifications, reasons and factors, leading to disruptive behaviour. Lastly I 
described the types of classroom conduct and discipline. 

The empirical part presents a research that I carried out by observing the second 
class of elementary school. I observed the behaviour of pupils and their responses to 
the teachers' warnings, directed at their outstanding behaviour. I found out that pupils 
are very restless and they get bored soon. They often talk to each other, do not obey 
the rules and decline school work. Among other factors, such behaviour is often 
triggered by either other pupils, when a pupil would like to draw their attention, or 
when they think that they can do what others are doing. Teachers usually try to stop 
such behaviour with warnings and searching for reasons behind it. Pupils generally 
obey the warning, however, it often happens that they repeat the behaviour after a 
while. Most of the outstanding behaviour occurs during the second and fourth 
lessons, and least during the first lesson. The most of the disruptive behaviour occurs 
during trips and the least during extended stay. 

I compared my observations with the data sourced with interviews that I had 
conducted with both the teachers of the class, and some of the observed pupils. 
From their answers I found out that they don’t even know exactly when their 
behaviour is standing out and which behaviour is different from their expected 
behaviour by the teacher. They are acting like that because they are bored or they 
are entertaining themselves and schoolmates with it. 

 

 

Key words: behaviour, school context (lessons, extended school day, trips), 
conducting, outstanding behaviour 
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UVOD 

 

Vedenje je »celota dejanj, ki izraža, kaže razpoloženje, odnos koga do ljudi, okolja«. 
(SSKJ, 2015) 

Želim globlje raziskati vedenje učencev razredne stopnje devetletne osnovne šole. 
Zasledila sem nekaj diplomskih in magistrskih del, ki so se s podobno temo že 
ukvarjala, vendar avtorji nikoli niso primerjali razlik v vedenju učencev v različnih 
šolskih kontekstih, zato sem se odločila, da to storim v svojem magistrskem delu. 

Med raziskavo sem dobila kar dober vpogled v dogajanje v razredu, v katerega sem 
se hitro in učinkovito vključila. Učenci so me sprejeli kot svojo učiteljico, vendar jim 
nisem povedala, da moje poučevanje ni bilo edino, kar sem počela tam v tistem času. 
Opazovala sem jih med poukom pri njihovi razredni učiteljici, med urami, ki sem jih 
vodila sama, na izletih, ki so potekali izven šolskih objektov in med podaljšanim 
bivanjem, da bom lahko kasneje vse to analizirala.   

Ukvarjala sem se s pojmom »izstopajoče«. Ko govorimo o vedenju, težko določimo, 
kaj je tisto, kar moti. Pojem razloži A. Kobolt (2010, str. 13): »Kakor ne obstaja otrok 
nasploh, tudi vedenjsko izstopajoč otrok nasploh ne obstaja. Pričakovanja, norme, 
pravila in kultura so elementi, ki zarisujejo meje med tem, kar v nekem trenutku, 
določenem socialnem in družbenem okolju razumemo kot izstopajoče, moteče, 
težavno in moteno.« To nam pove, da je bilo poleg norm, pravil in dogovorov med 
posamezniki v določeni situaciji tudi od opazovalca ‒ v tem primeru mene odvisno, 
kaj sem ocenila kot izstopajoče.  

Razlogi, ki privedejo do izstopajočega vedenja, so zelo različni. Zavedati se moramo, 
da ima vsak učenec drugačno razvojno »ozadje«, da učenci prihajajo iz precej 
različnih družin po ekonomskem, socialnem statusu, kulturi, načinu vzgoje ipd. 
Učitelju zavedanje o tem pomaga pri razumevanju učenčevega vedenja, da razume, 
zakaj do nekega vedenja pride, kako se učenec izraža in kaj potrebuje, da se umiri. 
Ni vedno vse odvisno od učitelja, saj so starši tisti, ki morajo morebitne težave 
zaupati učitelju in ga nanje opozoriti, če se pojavljajo že od prej, ker mu bodo s tem 
precej olajšali delo. Pomembno je dobro sodelovanje učitelja in staršev. 

Učenci se lahko vedejo izstopajoče zato, ker se želijo vključiti v skupino (v našem 
primeru je to razred). Ayers in Grey (1998) opozorita, da učenci želijo pripadati 
socialnim skupinam, torej tudi razredu. Pri izbiranju prijateljev so svobodni, zato 
včasih sledijo napačnim ciljem. Ker si vsi želijo občutka pripadnosti in sprejetosti, 
včasih delajo tudi stvari, ki niso primerne, saj z neprimernim vedenjem skušajo 
doseči pozornost in/ali priznanje vrstnikov. 

Pogosto je z neprimernim in agresivnim vedenjem povezano tudi sklepanje 
prijateljstev. Tistim, ki pri tem niso bili uspešni in pri vrstnikih niso najbolj priljubljeni, 
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primanjkuje izkušenj v socialnih interakcijah in zato v socialnih interakcijah reagirajo 
na svoj način, ki drugim ni vedno najbolj všeč (Gregorčič, 2012).  

V nalogi najprej predstavim teoretična ozadja, ki se nanašajo na proučevano temo, 
hkrati predstavim, kako se spreminja vedenje v različnih šolskih kontekstih. Zanima 
me, ali obstaja povezanost med dejstvi, ki so jih navedli različni avtorji in avtorice o 
izstopajočem vedenju učencev in ugotovitvami, ki jih opišem v empiričnem delu 
naloge. 

Otrok sam od sebe nikoli ni izstopajoč. Zaradi želje po sprejetosti in pripadnosti se 
drugim prilagaja in počne stvari, ki se ostalim zdijo (ne)sprejemljive, pogosto tudi 
smešne, čeprav so neprimerne za situacije. To posebej velja za učne situacije, kjer 
so pričakovanja okolja natančno določena in lahko neprimerni vedenjski odzivi motijo 
bodisi učitelja ali sošolce.   

 

1 ZAKON, CILJI IN ŠOLSKI KONTEKSTI 
 

V prvem poglavju opišem zakone, cilje in šolske kontekste, s katerimi uokvirim  
zakonske razlike med različnimi dejavnostmi, ki se izvajajo v šoli, kar sovpada tudi z 
različnimi pričakovanji glede vedenja učencev.  

 

1.1 PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE IN CILJI PREDMETOV 
 

»Program osnovne šole obsega obvezni in razširjeni program. Obvezni program 
sestavljajo: skupni obvezni predmeti, obvezni izbirni predmeti in ure oddelčne 
skupnosti. Razširjeni program, ki ga mora šola ponuditi učenkam in učencem, 
vključuje: podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti, dodatni in 
dopolnilni pouk, ure za individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami 
in nadarjenim učencem ter šolo v naravi.« (Krek in Metljak, 2011, str. 119) 

Če beremo predmetnik osnovne šole ugotovimo, da imajo učenci v drugem razredu 
naslednje predmete: slovenščina, matematika, likovna umetnost, glasbena umetnost 
spoznavanje okolja in šport. Največ ur na teden (kar sedem) je namenjeno 
slovenščini, štiri ure matematiki, po tri ure spoznavanju okolja in športu ter po dve uri 
likovni in glasbeni umetnosti. Na leto se v drugem razredu izvedejo štirje kulturni 
dnevi, po trije naravoslovni in tehniški dnevi ter pet športnih dni (Krek in Metljak, 
2011). Opazovanje, analizirano in predstavljeno v empiričnem delu, je bilo izvedeno 
pri vseh naštetih šolskih predmetih, hkrati pa tudi pri športnih, kulturnih dejavnostih in 
v podaljšanem bivanju. 

Učenci svoja čustva izražajo med igro vlog pri različnih predmetih, še posebej pri 
slovenščini, pri kateri sta pomembna cilja: »izražajo svoja občutja med igranjem 
vloge« in »izražajo svoja občutja med poslušanjem«. Med književnim delom 
slovenščine in med pogovarjanjem, dopisovanjem, pisanjem in govornim 
nastopanjem izražajo svoja stališča, hotenja, izkušnje, misli, znanje in čustva ter s 
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pogajanjem rešujejo življenjske situacije. S tem razvijajo med drugim svojo socialno 
zmožnost (Učni načrt za slovenščino, 2011). 

Pri likovni umetnosti ob likovnem izražanju razvijajo tako emocionalne in estetske 
osebnostne kvalitete, kot tudi socialne (Učni načrt za likovno umetnost, 2011). 

Poleg tega, da glasbena umetnost v šoli dopolnjuje kulturno in socialno okolje, 
sooblikuje zdravo zvočno okolje. V šolsko delo vnaša sproščeno komunikacijo, 
spodbuja medpredmetno povezovanje, ustvarjalnost, samodisciplino, estetsko 
občutljivost, umetniško izražanje in udejstvovanje v širšem in ožjem družbenem 
okolju. Eden splošnih ciljev pri tem predmetu je tudi razvijanje čustvene inteligence 
kot temeljnega pogoja za učenje ter čustveno-socialno zrelost otrok. Med urami 
glasbe spodbujamo predvsem sproščenost (pri petju, gibalnem izražanju, ritmičnem 
ustvarjanju ipd.) (Učni načrt za glasbeno umetnost, 2011). 

Matematika je pomembna, ker njeno učenje prispeva k celovitemu razvoju osebnosti 
vsakega posameznika. Učiteljeva naloga je, da skuša snov matematike povezati z 
ostalimi področji kulture (s plesom, glasbeno, likovno umetnostjo, filmom, bralno 
kulturo, gledališčem in kulturno dediščino) (Učni načrt za matematiko, 2011). 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se pri spoznavanju okolja uresničujejo 
zlasti družbeni cilji (odnosi med učenci in učiteljem, komunikacija), razvijanje delovnih 
navad, motivacijski cilji (radovednost), moralni cilji (reševanje moralnih problemov, 
norme v vedenju), samopobude, ustvarjalno ter gibalni in čustveni (pozitivna 
samopodoba, odnos do narave) cilji (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). 

Pri športu mora učitelj upoštevati načelo enakih možnosti za vse učence ter njihovo 
drugačnost in različnost. Poskrbeti mora za to, da bo pri pouku vsak učenec uspešen 
in motiviran. Učence mora spodbujati k humanim medsebojnim odnosom ter 
oblikovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (sprejemanje, strpnost, drugačnost, 
spodbujanje medsebojnega sodelovanja …). Ta predmet prispeva tudi k telesnemu 
razvoju, saj pri njem krepijo telo, hkrati pa se sproščajo in razživijo tako, kot se v 
razredu ne morejo (Učni načrt za šport, 2011). 

Med predhodno navedenimi navedki so našteti vsi socialni cilji, ki naj bi jih učenci pri 
posameznem predmetu usvojili. Ti cilji so pomembni za njihov osebnostni in moralni 
razvoj. Najbolje za učence je, da jih usvojijo v zgodnjih letih, ko se še osebnostno 
oblikujejo, saj to potem vpliva na njihovo vedenje v poznejših letih življenja. Izmed teh 
ciljev sem bila še posebej pozorna na medsebojne odnose učencev in hkrati na 
odnose med učenci in učiteljicami (komunikacija, sprejemanje, odzivanje, strpnost, 
sodelovanje …). 

 

1.2 ZAKON O OSNOVNI ŠOLI, 2. ČLEN 
 

Cilja »spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, 
duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih 
zakonitosti« in »omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi 
sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe« sta po 
mojem mnenju potrebna za oblikovanje posameznika, ki se bo znašel v medosebnih 
odnosih, bo samozavesten in se bo znal tudi v družbi postaviti zase.  
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Pri cilju »vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 
svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega 
okolja, prihodnjih generacij« se mi zdi pomembno predvsem poudarjanje 
samozavesti posameznika, odnosa do soljudi, ne glede na njihovo raso, spol in 
druge kulturne razlike, in demokratičnosti, ki naj bi prevladovala tako v današnji 
družbi kot tudi v šoli.  
 
Kot najpomembnejši cilj, ki se nanaša na socialno področje,  poudarim »vzgajanje za 
spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,« ki narekuje, da mora učitelj 
učencem pokazati, da se ljudje kljub fizični, socialni in kulturni drugačnosti ne 
razlikujejo tako od nas in se do njih vedemo enako kot do ostalih. To jim pokažemo 
najlažje tako, da jih sprejmemo v svojo družbo. V šoli to pomeni na primer, da se 
otroci igrajo skupaj, da znajo delati v skupinah in si deliti stvari. 
 

1.3 ŠOLSKI KONTEKSTI 
 

Dopoldanski pouk 

V šoli se izvajajo različne dejavnosti. Ključen del dogajanja v šoli je izvajanje pouka 
oziroma poučevanja, ki se odvija v dopoldanskem času. Takrat so dejavnosti 
določene z učnim načrtom, ki ga predpisuje Zakon o osnovni šoli, učitelji pa se 
morajo držati točno napisanih učnih priprav. Med urami je veliko razlaganja, 
pojasnjevanja, preverjanja in ocenjevanja. Tudi učenci se zavedajo, da jih učiteljica, 
ki je z njimi v tem času, ocenjuje, zato se trudijo, da bi dobivali čim boljše ocene pri 
njej (Lenič, 2006, v Krapše idr., 2006). 

V tem času učitelj (prav tam) od učencev pričakuje, da ga bodo zbrano poslušali, 
sodelovali v razpravah, pogovorih, upoštevali navodila, dvigovali roko ipd. Od njih 
želi, da si čim več stvari zapomnijo in imajo potem doma manj dela s ponavljanjem in 
utrjevanjem snovi ter domačimi nalogami. Na različne načine jih skuša motivirati in ko 
opazi, da mu ne sledijo več, zamenja dejavnosti, da zopet pridobi njihovo pozornost. 
Kljub vsemu trudu pa vsak učitelj ve, da učencev ne more prisiliti, da izpolnijo vsa 
njegova pričakovanja in zahteve, zato mora iskati različne poti, ki bi mu pomagale 
približati in osvojiti tudi bolj »zahtevne« učence. 

 

Podaljšano bivanje 

Po pouku šole organizirajo tudi nadaljevalno obliko, v kateri ostanejo učenci v šoli in 
njenih prostorih, vendar se tam odvijajo dejavnosti z drugačnimi ali dopolnilnimi 
aktivnostmi. V zakonu o osnovni šoli (1996) je v 21. členu navedeno, da osnovna 
šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda in da se v tem času 
učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri kulturnih, 
športnih, umetniških in drugih dejavnostih. P. Ošlak (2011) navaja, da je delo v 
podaljšanem bivanju razdeljeno na štiri dejavnosti, ki se vsak dan ponovijo. To so: 
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kosilo, sprostitvena dejavnost, samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje 
prostega časa. 

Krapše idr. (2006) menijo, da v podaljšanem bivanju lahko veliko eksperimentiramo. 
Vsak učitelj ima svojo vizijo o poteku dela v PB. Mnenja in pogledi na ta čas pouka se 
razlikujejo med seboj. Učitelji, ki kdaj samo nadomeščajo ali dopolnjujejo delovno 
obveznost, imajo drugačen pristop in način dela kot učitelji, ki poučujejo v PB dlje 
časa. Ljudje, ki nikoli niso delali v PB ali v osnovni šoli, menijo, da je to le varstvo za 
otroke in nič drugega. Tudi učenci menijo, da se v podaljšanem bivanju samo igrajo 
in da je to čas za »divjanje«. 

P. Ošlak (2011) pravi, da se v podaljšanem bivanju učenci lahko skozi sprostilne 
dejavnosti na sproščen način družijo s svojimi vrstniki. Učiteljeva naloga je, da jih 
opazuje, pomaga reševati spore med učenci in pomaga osamljenim, da se čim bolje 
vključijo v igro s svojimi vrstniki. Učitelj mora tudi v tem času otroke vzgajati tako, da 
delujejo preventivno, saj bodo tako dobili dober zgled že iz strani svojih vrstnikov in 
bodo drug na drugega delovali korektivno. V podaljšanem bivanju je več časa za 
privzgajanje osnovnih človeških vrlin, kot so iskrenost, spoštovanje, prijateljstvo in 
vzajemnost. Učiteljica v podaljšanem bivanju ima z reševanjem vedenjskih reakcij 
učencev več problemov kot razredna učiteljica, ker so učenci bolj utrujeni kot v 
dopoldanskem času, jih je težje nadzorovati in manj časa preživijo v učilnici. Še 
največ težav pri svojem delu ima učiteljica podaljšanega bivanja v prvem razredu, saj 
nima nobene pomoči pri vodenju skupine, kot jo ima razredna učiteljica dopoldne. 

 
Učenje v podaljšanem bivanju v primerjavi z učenjem rednega pouka 

V. Lenič (2006, v Krapše idr. 2006) opisuje izkušnjo učiteljice podaljšanega bivanja in 
odnos učencev do nje. Pravi, da je bil na začetku čisto drugačen, kot je bil takrat, ko 
je bila razredna učiteljica. V podaljšanem bivanju ne poteka vse po urniku po 
predmetih in se tudi ne držiš točno napisanih učnih priprav z jasno opredeljenimi cilji 
za posamezni učni predmet. Tu ni razlaganja, pojasnjevanja, preverjanja in 
ocenjevanja. Tega se zavedajo tudi učenci, za katere je prava učiteljica tista, ki je z 
njimi dopoldan, jih ocenjuje in se trudijo, da dobivajo čim boljše ocene pri njej. 
Nedisciplinirani učenci menijo, da v podaljšanem bivanju lahko vsak dela tisto, 
kar sam hoče.  

P. Ošlak (2011) ocenjuje, da je delo v podaljšanem bivanju bolj sproščeno kot delo v 
razredu, ki je usmerjeno v doseganje in uresničevanje predpisanih vzgojno-
izobraževalnih ciljev, in je zato tudi bolj sistematično. V podaljšanem bivanju delo 
temelji na kultiviranju posameznika. Tako razredni kot učitelj podaljšanega bivanja 
morata vsak začetek leta napisati letno delovno pripravo, le da jo razredni učitelj 
napiše za vsak predmet, ki ga poučuje, posebej, priprava učitelja podaljšanega 
bivanja pa temelji na učnih vsebinah iz letnega načrta predpisanega za razred, ki ga 
poučuje in ima pri oblikovanju le-te več svobode. Učitelja podaljšanega bivanja ne 
omejujejo učbeniki in delovni zvezki, zato lahko vsebine načrtovane v pripravi uporabi 
glede na trenutno stanje interakcije otrok v razredu, prilagajati se mora le različnim 
časom odhodov otrok domov in posledično vseskozi drugačni starostni sestavi otrok 
v razredu.  
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V podaljšanem bivanju se lahko posvetimo socialnim in čustvenim sferam 
učenčeve osebnosti in razvoj teh področij vpletemo v naš učni načrt (Ravnikar, 
2011). Bistveno se razlikujeta tudi vedenje in reakcije otrok v podaljšanem bivanju od 
reakcij, motivacije in vedenja istih otrok v dopoldanskem času – kot bi bili v 
podaljšanem bivanju drugi otroci, pa niso. Ker so popoldne že zelo utrujeni, jim 
motivacija za delo pade, to pa se kaže tudi tako, da se velikokrat na situacije 
odzovejo bolj agresivno kot v dopoldanskem času. Učitelj podaljšanega bivanja nima 
take avtoritete kot razredni učitelj, ne pri učencih in ne pri starših. Razrednih pravil 
učenci ne upoštevajo tako, kot bi jih morali, hkrati pa se tudi nekaterim staršem zdi 
čudno, zakaj v tem času veljajo enaka pravila kot dopoldne. To vse ima velik vpliv na 
klimo v razredu, ki na koncu ni več ugodna in prijetna, kaj šele ustvarjalna. 

A. Burja Čerin (2011) opisuje dejavnike, ki vplivajo na to, da se poučevanje v 
podaljšanem bivanju tako zelo razlikuje od poučevanja v dopoldanskem času: 

• delo učencev v PB ni ocenjeno, 
• ker morajo biti učenci vse dopoldne skoncentrirani in morajo sodelovati, 

nekateri pa pridejo v šolo tudi že ob 6.30, so popoldne že zelo utrujeni, 
• v posameznem oddelku podaljšanega bivanja so učenci iz različnih oddelkov 

enega razreda ali celo več razredov in se oblikujejo vsako leto na novo, 
• dejavnosti niso tako strukturirane kot pri pouku, dejavnosti niso tako vodene in 

več časa je namenjenega sprostitvi, 
• ker učenci prihajajo in odhajajo ob različnih urah, se oddelki proti koncu 

popoldneva združujejo, to pa moti potek in izvedbo dejavnosti. 

Kot posledice teh dejavnikov opaža (prav tam): 

• da učenci pogosteje kršijo in ne upoštevajo pravil, 
• da imajo nekateri učenci težave pri reševanju domačih nalog in sodelovanju 

pri vodenih dejavnostih zaradi utrujenosti in/ali nemotiviranosti, 
• posledica utrujenosti je tudi nižja frustracijska toleranca, poleg tega pa je tu še 

heterogenost oddelkov in to vse skupaj večkrat privede do konfliktov, 
nestrpnosti in nerazumevanja, 

• učenci se v podaljšanem bivanju zaradi manjšega občutka pripadnosti 
oddelčni skupnosti težje vključujejo v skupino in se ji prilagajajo, 

• izstopajo učenci s posebnimi potrebami (učenci z učnimi težavami, z 
vedenjskimi in čustvenimi primanjkljaji), ker se v okolju, ki je tako dinamično in 
se nenehno spreminja, slabo znajdejo ter se zato pogosto tudi neprimerno ali 
nasilno odzovejo. 

Če učitelj podaljšanega bivanja med svojim delom v razredu naleti na težavo in 
potrebuje pomoč, ima na voljo manj koristnih informacij in pomoči s strani vodstva, 
sodelavcev in šolske svetovalne službe, pomoč pa tudi težje poišče, saj njegovo delo 
poteka brez odmora. Niso pa vse strani njegovega dela slabe, saj ga pri kreativnosti, 
vsebinah in metodah dela nič ne ovira. Kreativnost lahko spodbuja pri svojih učencih 
in z njimi vzpostavlja pristen stik ter se bolj sistematično posveča vzgojnim 
tematikam, za katere pri pouku po navadi zmanjka časa (Burja Čerin, 2011). 
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Učitelj in učenci v času zunajšolskih dejavnosti – športni, kulturni, 
naravoslovni dnevi, ekskurzije 

Med pomembne vzgojne in tudi učne ter izkustvene aktivnosti sodijo izleti, športni, 
kulturni in naravoslovni dnevi, različni projekti …, ki se odvijajo v dopoldanskem času, 
vendar ne v šolskih prostorih. Takrat so učenci bolj sproščeni, saj mislijo, da vse te 
dejavnosti nimajo nekega posebnega pomena oziroma namena izobraževanja in 
učenja, ampak da grejo nekam na prosto, izven šole, kjer se bodo igrali in ne bodo 
tako omejeni z vsemi pravili in navodili, kot so v času rednega pouka. Učiteljeva 
naloga je, da jim še pred odhodom predstavi potek celotnega dneva, njegove 
dejavnosti, urnik, še posebej pa mora poudariti pravila vedenja. Pojasniti jim mora, 
kako se hodi v skupini, katere stvari so nezaželene in katere so zaželene, opozoriti 
jih mora na pripomočke, ki jih bodo ta dan potrebovali ipd.  

Veliko težav se pojavi že med vožnjo z avtobusom (če je le-ta vključena), saj se 
učenci takrat pogosto glasno pogovarjajo med sabo, se obračajo na sedežih ali pa 
celo vstajajo. Taka dejanja mora učitelj nemudoma prekiniti in jim pojasniti, zakaj tako 
vedenje ni primerno in kakšne so morebitne nevarnosti. Da bi to preprečil, lahko že 
za ta del pripravi dejavnosti, ki jih bo izvedel na avtobusu, da bo zamotil učence. Na 
začetku dneva so to lahko predstavitve podatkov o krajih, mimo katerih se peljejo. Te 
predstavitve učenci pripravijo doma in jih po mikrofonu predstavijo sošolcem, za 
povratno vožnjo pa je za to zelo primeren kviz, s pomočjo katerega bo učitelj dobil 
povratno informacijo o tem, koliko so si učenci dejansko zapomnili od vseh 
zunajšolskih dejavnosti. 

Učitelj mora biti najbolj previden na športnih dnevih – biti mora pozoren na 
upoštevanje pravil, na red in disciplino. Od učencev mora zahtevati, da imajo s seboj 
celotno obvezno športno opremo, ki jo potrebujejo, za športni dan smučanja ali 
drsanja. Že predhodno jih mora opozoriti, kaj se bo zgodilo, če opreme ne bodo imeli 
s seboj – po navadi gredo ti učenci potem na pohod, ki je ena od dejavnosti na 
vsakem športnem dnevu. Učitelj mora opozoriti na nevarnosti posameznega športa in 
na pravila med izvajanjem že pred odhodom iz šole, saj je na prostem pri večjem 
številu otrok težko vsakemu posebej razlagati, kaj je narobe naredil in zakaj, saj je 
med takimi dejavnostmi po navadi več pravil zaradi večjega števila nevarnosti in 
možnosti poškodb. 

Vse to so moja opažanja v času opazovanja in pogovori s pedagoškimi delavci. 
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2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA VEDENJE 
 

V tem poglavju predstavim dejavnike, ki vplivajo na vedenje ter delovanje v skupini, 
probleme, ki jih lahko posamezno vedenje sproži ter razloge, zaradi katerih lahko 
pride do motečega vedenja. Poleg tega so predstavljene še učenčeve potrebe, ki jih 
moramo poznati, da razumemo njihovo vedenje oziroma njihove odzive ter pomen 
motivacije učencev za učenje in pripadnost razredni skupini. 

»Vedenje je nasledek preteklega – spominov vtisnjenih v zavest in spominov telesa 
/o čemer pričajo nova nevrobiološka spoznanja/, sedanjega – značilnosti trenutne 
življenjske situacije ter želja, strahov, pričakovanj, ki so zazrte v prihodnost« (Kobolt 
in Rapuš Pavel, 2006, str. 2). 

O pomenu individualnih razvojnih linij, družinskih okoliščin ter drugih socialnih 
kontekstov na otrokovo vedenje podrobneje spregovorijo tudi drugi avtorji: Vec 
(2011) opozori na medsebojno vplivanje in povezanost dejavnikov otrokove 
osebnosti, vodenja razreda in šolske klime oziroma kulture. Pravi, da je moteče 
vedenje najpogosteje povezano z več različnimi dejavniki, ki povezani v prepleteno in 
sovplivajočo mrežo izzovejo moteče vedenje. Vec (2009) se opira na model SIVI, s 
katerim celostno opredeli dejavnike, ki vplivajo na vedenje in obsega štiri temeljna 
psihološka ozadja motečega vedenja: 

Slika 1: Model SIVI – temeljna psihološka ozadja motečega vedenja (Vec, 2011, 
str. 133) 

 

 

A. Kobolt (2011) piše, da socialni, biološki in psihološki dejavniki vplivajo na 
nastajanje vedenjskih in čustvenih težav. Pri otrokovih težavah po navadi izstopa 
vedenjska ali čustvena komponenta, lahko pa so težave kombinirane (vedenjske in 
čustvene). Socialni dejavniki izvirajo iz družine in odnosov otroka z njegovimi vrstniki 
ter pedagoškimi delavci. Potreb po vrednosti, sprejetosti, priznanju, veljavi in 
pripadnosti nimajo le otroci brez težav, ampak tudi tisti, ki imajo čustvene in 
vedenjske težave. Nezadovoljne potrebe imajo  pomembno vlogo pri oblikovanju 
psihosocialnega neravnotežja in manj uspešnega identitetnega razvoja 
otroka/mladostnika in se izražajo tudi v njegovem vedenju.  
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Dejavniki, ki vplivajo na naše vedenje:  

• individualni: 
o biološki: dednost, razvojna stopnja in starost;  
o psihološki: značaj in temperament. 

• skupina: 
o socialni: pretekle izkušnje, pričakovanja, socialni kontekst, doživljanje 

posamezne socialne situacije, vzorci, ki si jih je otrok pridobil in ki jih 
živi v družini, odnosi s starši in vpliv vrstnikov (v šoli in drugje), ki z 
razvojem postajajo močna identifikacijska skupina. 
 

 

2.1 INDIVIDUALNI DEJAVNIKI 
 

BIOLOŠKI DEJAVNIKI 

Avtorji pišejo o raziskavah, s katerimi so ugotavljali, ali lahko že iz našega genskega 
zapisa ugotovimo, če smo nagnjeni k agresivnem vedenju. Vec (2011) opisuje 
raziskavo, ki kaže, da so našli pri ljudeh v zaporih večji odstotek posameznikov s 
kromosomi XYY kot med splošno populacijo. Iz tega so sklepali, da je agresivnost 
gensko pogojena. Kljub tem podatkom kasneje v raziskavah niso našli nobenega 
dokaza več o povezavi agresivnosti posameznikov s tem kromosomom, zato ne 
moremo točno reči, ali obstaja korelacija med geni in agresivnostjo.  

M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 74) pravita, da dedujemo samo in le gene. Danes 
posegi iz okolja lahko preprečijo celo manjšo duševno razvitost otrok (z npr. posebno 
dieto takoj po rojstvu). Z raziskavami, v katerih so opazovali dvojčke, so ugotovili, da 
ni mogoče natančno izmeriti, koliko geni in okolje vplivajo na oblikovanje človekovih 
lastnosti, saj so si bili v nekaj primerih dvojčki, ki so odraščali ločeno, bolj podobni kot 
dvojčki, ki so odraščali skupaj. »Posamezniki, ki imajo identičen ali podoben genotip, 
imajo več možnosti, da pod podobnimi vplivi socialnega okolja razvijejo podobno 
vrednost opazovane lastnosti kot posamezniki, ki imajo bistveno različne genotipe.«  

Med drugim na moteče vedenje vpliva tudi prirojena hitrost odzivanja na dražljaje, 
sposobnost kontrole notranjih impulzov ter stabilnost oz. nestabilnost v čustvovanju. 
Kljub temu, da ti dejavniki vplivajo na moteče vedenje, ne moremo reči, da so v 
vsakem okolju in okoliščinah moteči, ampak začnejo tako delovati šele v interakcijah 
z odzivi ostalih ljudi, ki se soočajo z njimi (Vec, 2011). Iz tega lahko razberemo, da je 
določeno vedenje lahko v isti situaciji za nekoga moteče, za drugega pa ne.  

Piaget (1972, v Papalia, Olds, in Feldman, 1999), je določil stopnje miselnega 
razvoja. Učenci zajeti v raziskavo, ki jo predstavim v empiričnem delu, so na stopnji 
konkretnih operacij (traja od približno sedmega do dvanajstega leta). To pomeni, da 
lahko z uporabo miselnih operacij rešujejo konkretne (dejanske) probleme, ne pa 
še abstraktnih. Sposobni so upoštevati različne vidike neke situacije, zato lahko 
rečemo, da že znajo logično razmišljati, vendar so še vedno vezani na mišljenje o 
resničnih, dejanskih, trenutnih situacijah Avtor (1972, v Papalia, Olds  in Feldman, 
2003) je nato moralni razvoj povezal še s spoznavnim, ker naj bi otroci tvorili bolj 
ustrezne moralne sodbe takrat, ko lahko opazujejo stvari z več perspektiv. Moralno 
presojanje naj bi se razvijalo na dveh stopnjah: heteronomna moralnost in 
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avtonomna moralnost. Prva se odvija do približno 7. leta starosti. Takrat so otroci 
še precej egocentrični, mislijo, da se pravil ne da spreminjati in prilagajati, da je 
vedenje lahko samo pravilno ali napačno in da si vsak za prestopek, ne glede na 
namen, zaslužijo kazen. Druga stopnja poteka od 7. leta naprej. Za njo je značilna 
prilagodljivost. Spoznajo, da obstaja več meril o pravilnem in napačnem in začnejo 
oblikovati svoj moralni kodeks. Piaget meni, da so otroci šele pri enajstem ali 
dvanajstem letu sposobni ustvariti svoja pravila in kadar pride do nestrinjanj, najti 
rešitve. Pravila postanejo obojestranska. Učenci zajeti v raziskavo, so glede na 
starost nekje med prej omenjenima stopnjama, oziroma bolj na stopnji avtonomne 
moralnosti. Vendar, ker se hitrost moralnega razvoja od posameznika do 
posameznika precej razlikuje, ne moremo trditi za vseh 26 učencev, da so na isti 
stopnji. 

 

PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI 

Osebnostne lastnosti lahko razdelimo v štiri večje kategorije: značaj, telesno 
zgradbo, temperament in sposobnosti. Nekatere lastnosti lahko za neko osebo 
določimo že ob prvem srečanju, za druge (predvsem temperament) pa potrebujemo 
več časa in osebo moramo precej dobro spoznati, hkrati pa se moramo zavedati, da 
je ugotavljanje značajskih lastnosti nezanesljivo in težavno, saj se za vsakim 
vedenjem skriva več različnih vzrokov zanj. Tako pravi Musek (2005, str. 39): 
»Šolska neuspešnost je npr. lahko posledica zelo različnih vzrokov: pomanjkanja 
sposobnosti, nemotiviranosti, neustreznih učnih navad, nezavednega odpora do šole 
itd. Spodobnosti in značajske lastnosti kot marljivost in vestnost so samo eden izmed 
dejavnikov, ki vplivajo na učno uspešnost.« 

Opredelitev osebnosti po avtorjih 

Musek (2005) piše, da je osebnost celota, ki jo sestavlja več značilnosti. Tiste, ki 
so trajne, imenujemo osebnostne lastnosti. Sem sodijo npr. inteligentnost, marljivost, 
živahnost, moč, starost, spol, višina, telesna teža, moč, barva las, oči ipd. Osebnost 
posameznika je enkraten in neponovljiv značilen vzorec teh lastnosti. Guilford (1959, 
v Musek, 2005, str. 38) navaja, da je osebnostna lastnost »vsak določljiv relativno 
trajen vidik vedenja, po katerem se posameznik loči od drugega.« Govori o tem, da s 
pomočjo osebnostnih lastnosti posameznike med seboj lažje primerjamo, razlikujemo 
in jih razvrščamo. 

Jung (1921) deli osebnost na introvertni in ekstravertni tip. Razlikujeta se po 
usmerjanju psihične energije (libidu). Pri ekstravertnih ljudeh je usmerjena na zunanji 
svet, v okolje, druge ljudi, pri introvertnih pa v notranji svet osebe. Depue in Collins 
(1999, v Musek, 2005) navajata več značilnosti ekstravertnega tipa: družabnosti, 
samozavest, vztrajnost, socialna dominantnost, živahnost, zgovornost, energičnost, 
impulzivnost, iskanje novosti, drznost, pustolovstvo, zabavanje, pozitivne emocije, 
navdušenje, veselost, optimizem idr. Za intovertni tip veljajo ravno obratne 
značilnosti. 

Eysenck (1970) je opredelil tri temeljne dimenzije osebnosti. Prva je spominjala na 
Jungov (1921) opis introvertnega in ekstravertnega tipa in se imenuje dimenzija 
introvertnost – ekstravertnost. Druga se imenuje nenevroticizem – nevroticizem 
in zajema postavke, ki merijo emocionalno labilnost in v svoji skrajni obliki pomenijo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Poklukar; magistrsko delo 

11 
 

nevrotske simptome, tretja pa se imenuje nepsihoticizem – psihoticizem in zajema 
postavke, ki predstavljajo trdo, »moško« agresijo proti blagi, »ženski« neagresivni 
miselnosti in razmišljanju (Musek, 2005).   

Učenci v šoli, se med seboj po osebnosti precej razlikujejo. Že v majhni skupini 
obstaja velika verjetnost, da bomo našli vse prej omenjene tipe osebnosti, na kar ne 
moremo vplivati. Učitelj mora učence dobro spoznati, da jih lahko opredeli in se nauči 
z njimi delati, da se zna odzvati na njihova vedenja, se zaveda njihovih potreb in želja 
ter jih zna usmerjati.  

 

2.2 SKUPINA 
 

SOCIALNI DEJAVNIKI 

Pomemben vpliv na otrokov razvoj od otroštva do mladostništva imata družina in 
šola. A. Kobolt in K. Pelc Zupančič (2010) pravita, da otroka lahko podpirata ali pa 
nasprotno, mu predstavljata oviro, zaradi česar se počuti nesprejetega, ima čustvene 
in odnosne težave in je zelo obremenjen. Starši danes s svojimi otroki preživijo precej 
manj kakovostno izkoriščenega časa, ker velik del dneva preživijo v službi, delavniki 
so različno razporejeni in nekateri delajo pozno v noč. Otroci so zato od takrat, ko 
pridejo domov, pogosto prepuščeni sami sebi, saj nimajo konstantnega nadzora, 
kot ga imajo v šoli med poukom in v času podaljšanega bivanja.  

Čas, ki ga starši namenijo druženju s svojimi otroki, pogosto porabijo za gledanje 
televizije, preko katere nanje še bolj pritiskajo mediji (Zeiher, 1990, v Kobolt, 2010). 
Zaradi slednjih se v zadnjem času pojavlja tudi problem, ker kljub temu da znajo biti 
zelo koristni, obratno lahko otroku škodujejo, ko se zaradi njihovega vpliva premakne 
iz realnega v virtualni svet. Življenje je že zgodaj načrtovano in določeno s termini, 
prosti čas pa pogosto otroci preživijo v zasebnosti, namesto s svojimi vrstniki. Zaradi 
pomanjkanja nadzora pogosto prinesejo s seboj v šolo navade, ki se odražajo v 
njihovem izstopajočem vedenju. Velikokrat se zgodi, da te navade izstopajo in niso 
najbolj primerne za v šolo.  

Med prakso sem ugotovila, da so danes otroci zelo navezani na računalnike, saj ima 
skoraj vsak svojega. Starši jim zaradi preobremenjenosti in pomanjkanja časa 
pripravijo igrico, s katero se otrok zamoti za kar nekaj časa, to pa za starše pomeni, 
da imajo več časa za ostala opravila. 

N. Zrim Martinjak (2006) govori o tehnološkem napredku, ki s tem, da z novimi 
dobrinami omogoča lagodnejše življenje, ustvarja družbo tveganja oziroma družbo 
prikrite katastrofe, saj nam modernizacija ustvarja občutek negotovosti in strah pred 
prihodnostjo. Ker nas je strah za lastni obstoj, prihaja do psiholoških kriz in smo 
zmedeni glede tega, katero znanje in veščine so za nas prioritetne. Zaradi  tega sta 
socialna vzgoja in izobraževanje v družbi tveganja. Piše tudi o tem, da otroci staršev 
z višjim ekonomskim in socialnim ozadjem dosegajo višje uspehe kot otroci, katerih 
ekonomsko in socialno ozadje nista tako ugodna. To naj bi bilo tako zato, ker se 
ekonomski, družinski in kulturni kapital odražajo v otrokovih veščinah, kvalifikacijah in 
znanju. 
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Vec (2011) opisuje raziskave avtoric N. Marshall, A. Noonan, K. McCartney, F. Marx 
in N. Keefe (2001), ki so ugotovile, da raznovrstnost povezav staršev s socialnim 
okoljem (socialna mreža družin, sosedov in prijateljev) najbolj vpliva na občutek večje 
učinkovitosti pri starših, saj s tem zagotavljajo kognitivno in socialno spodbujajoče 
domače okolje, hkrati pa otroku izkazujejo toplino, občutljivost ter večjo čustveno 
podporo, kar se potem izrazi pri izoblikovanju otrokovih podpornih dejavnikov 
(razvijejo boljše socialne veščine, imajo manj vedenjskih težav, so v šoli bolj uspešni 
in manj depresivni. »Avtorice (prav tam) poudarjajo, da je socialna podpora in 
raznovrstnost socialne mreže prek starševske vzgoje posredno povezana tako s 
socialnimi kompetencami, vedenjskimi težavami kot z dobrim počutjem otroka« (Vec, 
2011, str. 131). 

 

Slika 2: Vpliv socialne mreže in podpore poteka prek vzgoje na otrokovo 
počutje (Vec, 2011, str. 131) 
 

 

 

Vec (2011) navaja, da ima učenec manj vedenjskih težav v šoli, če mu starši 
izkazujejo več socialne podpore in ustvarjajo raznovrstno socialno mrežo. Taki starši 
bodo otroku izkazovali več topline in občutljivosti ter topline in odzivnosti. 

 

Slika 3: Socialna mreža prek topline in odzivnosti ter podpora prek topline in 
občutljivosti vplivata na odsotnost vedenjskih težav (Vec, 2011, str. 131) 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Poklukar; magistrsko delo 

13 
 

Iste avtorice (v Vec, 2011) navajajo še, da raznovrstnost socialne mreže, v katero je 
vključen otrok, pomembno vpliva na večje število kognitivnih spodbud s strani 
staršev, kar povzroči, da se otrokove socialne kompetence bolj razvijejo. 

 

Slika 4: Vpliv socialne mreže na otrokove kompetence poteka prek kognitivnih 
spodbud staršev (Vec, 2011, str. 132) 

 

Iz tega lahko povzamem, da se otrok najbolje počuti, ko ima veliko socialne podpore, 
najmanj vedenjskih težav se pri njem izraža takrat, ko je socialna mreža raznovrstna, 
to pa vpliva tudi na razvoj otrokovih socialnih kompetenc, ki se zaradi večjega števila 
kognitivnih spodbud bolj razvijejo. 

Za šolske situacije veljajo posebna pravila, ki določajo, da so učenci tisti, ki naj 
sledijo iniciativi učitelja, pozorno sprejemajo razlago, ne motijo pouka, upoštevajo 
sprejeta pravila in norme. Ko se srečajo individualne značilnosti posameznega 
učenca in njegov odnos do šolanja ter konkretne zahteve in pričakovanja šolskega 
prostora, smo priča medsebojni interakciji obeh delov – tako posameznika kot 
njegovega doživljanja in razumevanja učne situacije.  

Otrok se v šoli sreča z vrstniškimi skupinami, se z njimi primerja, zavzema različne 
socialne položaje v skupinah in utrjuje stare ter se uči novih socialnih veščin. O tem 
pišeta tudi  A. Kobolt in K. Pelc Zupančič (2010), ki poudarjata, da se njegova 
samopodoba in samospoštovanje razvijata glede na njegovo socialno umeščenost, 
posledično pa to vpliva na oblikovanje motivacijskih mehanizmov in vedenjskih 
strategij. Vec (2011) dodaja, da na moteče vedenje lahko vpliva tudi odziv okolja na 
drugačnost otroka v interakciji z vrstniki ali odraslimi (disleksija, slabovidnost, 
nadarjenost, hiperkinetičnost …). Otroka najbolj ogroža agresiven, nestrokoven ali 
nerazumevajoč odziv okolice na njegovo drugačnost, ki lahko razvije stabilno moteče 
vedenje. 

Vec (2011) predstavi temeljne elemente, ki pri članih skupine delujejo kot vir 
motečega vedenja: 

• Skupinske norme: posameznikovo vedenje je tako, kot misli, da ga skupina od 
njega zahteva. 

• »Kultura« ravnanja s konflikti in problemskimi situacijami: v tistih skupinah, v 
katerih se s problemi in konflikti ter s konstruktivnim ravnanjem ne soočajo, je 
motečega vedenja več. 

• Siljenje skupine: če mladostnikovo vedenje ni ponotranjeno in se tako vede le 
v neki določeni situaciji, se moteče vede le v skupini. 

• Strukture (komunikacijska, socialnih moči, struktura skupinskih vlog ipd.): že 
ko se skupina oblikuje, se lahko pojavi moteče vedenje, k temu pa pripomorejo 
nejasne, neskladne in nestabilne strukture, lahko pa se pojavi tudi takrat, ko 
se odrasli ne zavedajo svoje vloge ali si jo napačno predstavljajo. 
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• Faze razvoja skupine: vsaka skupina pride enkrat do faze konfliktov, ne glede 
na njene značilnosti, cilje, naloge ali vodenje. 

• Cilji: če niso zastavljeni kot skupinski cilji, lahko pride do težav.  
 

Preglednica 1: Razlogi za pojav motečega vedenja glede na avtorje 
Avtor Razlogi 

Scarpaci (2007) • Frustracija, do katere pride, kadar učenec ne more 
kontrolirati reševanja problema (npr. zaradi slabe razlage 
učitelja učenec ne razume vsebine in ga zato sošolci 
zbadajo); 

• konflikti (dva učenca se spreta zaradi igrače, ker se ne 
moreta dogovoriti, kdo se bo z njo igral, zato svoja čustva 
preusmerita od primarnega objekta na nekaj ali nekoga 
drugega in se nad njim zneseta); 

• pravila. 

Chaplain (2010) • Učenec (npr. njegova osebnost, temperament in del 
odraščanja); 

• šola (npr. neustrezen kurikulum, učiteljeva 
nekompetentnost, slabo vodenje šole in razreda) 

• skupnost (npr. slabo starševstvo, revščina, pomanjkanje 
discipline doma, v skupnosti, v družbi). 

Rogers (2009) Faktorji, ki imajo vpliv na moteče vedenje učenca: 

• moteči vzorci družinskih težav, 
• moteči vzorci vzgoje, 
• zloraba drog, 
• organizacijska in generacijska revščina, 
• dolgoročna brezposelnost, 
• pomanjkanje pozitivne vloge moškega kot vzora v vzgoji, 
• vrsta TV oddaj in kanalov, ki jih otrok gleda, 
• uporaba interneta. 

Rogers (2009) Vzroki težav obvladovanja učencev starih od 5 do 10 let v 
razredu: 

• ko določeni učenci v nekem razredu tekmujejo za moč in 
pozornost v skupini in s tem ustvarjajo neko napetost; 

• ko učitelj, ki je komaj začel poučevati, dobi razred, za 
katerega je znano, da je težaven in pri tem nima nobene 
pomoči; 

• ko učitelj učencem pri pouku preveč ukazuje in je do njih 
prestrog, ima lahko to vpliv na njihovo pripravljenost za 
delo in sodelovanje;  

• nekateri učenci radi dokazujejo svojo moč in imajo večjo 
potrebo po pozornosti. Če niso dovolj hitro odkriti, jačajo 
svoje »moteče« vedenje; 

• učenci pričakujejo od učitelja, da jim bo postavljal pravila, 
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jih usmerjal in vodil, določal rutine za učenje in spodbujal 
medsebojno sodelovanje, vendar se pogosto zgodi, da 
začne probleme v razredu prepozno in nezadostno 
reševati, kar je tudi glavni razlog za težko obvladovanje 
razredov. 

A. Kobolt (2010) Pedagoški delavci menijo, da je za moteče vedenje 
odgovorno to, da: 

• si učenci niso pridobili delovnih navad in se jim ne ljubi 
učiti,  

• so od doma navajeni, da je vse po njihovo,  
• so nevzgojeni,  
• se ne potrudijo dovolj za delo v šoli,  
• pretirano iščejo pozornost vrstnikov in učitelja,  
• imajo izkušnjo, da bodo s takim vedenjem dosegli svoje 

cilje,  
• se njihovi starši premalo povezujejo s šolo,  
• ne razumejo snovi,  
• tradicionalni pedagoški prijemi zanje niso ustrezni,  
• imajo težave na specifičnih področjih učenja,  
• so počasni in ne morejo slediti tempu učenja,  
• imajo pedagogi premalo znanja za ravnanje z njimi,  
• niso dovolj vključeni v naše kulturno okolje,  
• se pedagoškim delavcem ne ljubi ukvarjati z njimi,  
• učenci ne obvladajo jezika poučevanja. 

 

Če povzamem, je moteče vedenje nasledek več dejavnikov, ki se nanašajo na 
učenca ali na skupino oziroma skupnost, v kateri učenec odrašča in se šola. S strani 
šole ima pomemben vpliv način vodenja razreda ter šolska kultura in klima. 
Odgovorna je lahko tudi družba, mediji, socialno-ekonomski status, pomanjkanje 
pozornosti, moči, lenoba, neznanje, učne težave, ali pa pomanjkanje znanja 
pedagoških delavcev za ravnanje z otroki, katerih vedenje je moteče. 

 

2.3 ODPORNOSTI IN/ALI RANLJIVOST UČENCA 
 

»Značilnosti psihične odpornosti se kažejo znotraj treh sistemov: na individualnem 
področju (značilnosti posameznika), na družinskem področju (povezanost med 
družinskimi člani) in na področju zunanje socialne podporne mreže (vrstniki, šola). 
Govorimo lahko o medsebojnem vplivu med viri posameznika in viri okolja, ki se 
medsebojno podpirajo in jačajo« (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010, str. 71). 

Več avtorjev poudarja pomen družine za dobro otrokovo psihično odpornost. A. S. 
Masten in J. D. Coatsworth (1998) navajata naslednje značilnosti psihično odpornih 
otrok in mladostnikov: dobra socialna vključenost in družabnost, dobro intelektualno 
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funkcioniranje, samozaupanje, strpnost, samoučinkovitost, nadarjenost in druge 
značilnosti. S starši, ki ga vzgajajo avtoritativno, mora imeti tesen odnos, imeti mora 
družbenoekonomske ugodnosti, hkrati pa mora biti povezan z bližnjimi in daljnimi 
sorodniki, ki ga podpirajo. Zunaj družine mora imeti vezi s prosocialnimi odraslimi, 
povezan mora biti še s prav takimi organizacijami in obiskovati učinkovite šole.  

Menim, da je to v današnjih časih skoraj nemogoče, saj se vzgoja od staršev do 
staršev precej razlikuje in v veliko primerih le-ta ni avtoritativna, kot jo avtorici Masten 
in Coatsworth (prav tam) zagovarjata. Otroci nimajo več tako močnega stika s starši, 
kot naj bi ga imeli, in so pogosto prepuščeni sami sebi. Družine danes niso več tako 
povezane, saj se težko uskladijo in se pogosto srečavajo le ob pomembnejših 
dogodkih. Tudi glede družbenoekonomskih ugodnosti nimajo vsi otroci enakih 
možnosti, saj se število socialno ogroženih družin iz dneva v dan veča. 

K psihični odpornosti in premagovanju travm najbolj pripomore dobro kognitivno 
funkcioniranje in primerni družinski odnosi. O tem pišeta A. Kobolt in K. Pelc 
Zupančič (2010), ki pravita, da imajo otroci, ki so psihično odporni, z vsaj enim 
staršem močno vez, so nadpovprečno spretni pri predelovanju informacij, so 
inteligentni pri reševanju problemov in se zato znajo dobro soočiti s težavami, se učiti 
iz lastnih izkušenj in se zaščititi, pritegniti pa znajo tudi zanimanje učiteljev, ki jim 
predstavljajo vodje, mentorje. Za Grotberga (2005) so starši tisti, ki imajo 
najpomembnejšo vlogo pri razvijanju in spodbujanju psihične odpornosti. 
Otroka pripravijo na samostojnost, neodvisnost, odgovornost, empatičnost ter 
altruističen vstop v odnos z drugimi ljudmi z upanjem, vero in zaupanjem. Z njihovo 
pomočjo se nauči reševati konflikte, primerne komunikacije ter se uspešno 
spoprijemati z negativnimi občutki, mislimi in vedenjem.  

Petevi (2000, v Mikuš Kos, 2001, str. 38) odpornost opiše kot individualne, 
družinske in skupnostne atribute. Pod individualne uvrsti prisotnost osebne 
usmeritve in zavest o lastnem poslanstvu v življenju, sposobnost realistične ocene 
samega sebe in svojega okolja, jasna etična, religijska ali politična verovanja, 
pozitivno videnje lastnih zmogljivosti za obvladovanje nalog in težav, socialne 
veščine za reševanje problemov ter sposobnost fizičnega ali psihološkega 
distanciranja ob travmatskem dogajanju v okolju. Med družinske atribute uvršča 
dobro družinsko vzdušje, dobre odnose v družini, družino, ki prevzema odgovornosti 
tudi za dogajanja v skupnosti, družino, ki otroku zaupa odgovornosti, pričakovanja 
staršev, da bo otrok obvladal travmatsko doživetje in težave, tople in pozitivne 
odnose otroka z odraslo osebo zunaj družine, če otrok nima takšne osebe znotraj 
svoje družine. Med skupnostne atribute pa uvršča vključenost v šolo, v različne 
obšolske ali zunajšolske dejavnosti – za otroka mora skrbeti neka družina (tudi če to 
ni njegova družina) ter skupnostne programe zaščite otrok, ki so bili izpostavljeni 
travmatskim doživetjem.  

Garmezy (1983, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010, str. 72) navaja razlike med 
psihično odpornim otrokom z dobro sposobnostjo obvladovanja in otrokom, ki 
je manj trden in bolj ranljiv z lastnostmi, ki so predvsem socialne narave: 

• zna poiskati in pritegniti pozornost odraslih na družbeno sprejemljiv in 
simpatičen način, 

• je sposoben izražati naklonjenost do odraslih, 
• zna ustvarjati pomembne odnose z odraslimi in vrstniki, 
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• ob uspehu pokaže ponos, 
• zna sprejeti vlogo vodje in vlogo vodenega v skupini vrstnikov, 
• kaže željo po odraščanju s sprejemanjem vlog odraslih oziroma z vedenjem, s 

katerim posnema odrasle.  

Odpornost je povezana z varovalnimi dejavniki in odsotnostjo dejavnikov 
tveganja. 

Rutter (1983) pravi, da so varovalni dejavniki ali dogajanja namenjeni manjšanju 
učinka stresa oziroma travm. A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) nadaljujeta, da so 
protiutež travmam, stresu in neugodnim situacijam in zmanjšujejo prizadetost otroka 
ter spodbujajo pozitivnost pri razvoju in pomagajo otroku, da sam razvije zadovoljive 
strategije, s katerimi se spoprijema s problemi. 

Varovalne dejavnike, ki vplivajo na vedenje, podrobneje opišeta A. Kobolt in K. Pelc 
Zupančič (2010). Trdita, da pomembno mesto med njimi zavzema otrokov 
temperament. Tisti, ki imajo težaven temperament, so bolj ranljivi, pojavlja pa se tudi 
večja verjetnost, da se bodo pojavile različne vedenjske težave. 

Drugi dejavnik odpornosti je tudi spol. Raziskave kažejo, da so ženske manj ranljive 
kot moški. Tako je zaradi vzorcev socializacije in kulturnih norm, ki spodbujajo, da 
morajo biti dečki bolj pogumni in močni ter ne smejo kazati svoje šibkosti in 
ranljivosti, nemoči in joka. Zato velja, da so dečki bolj šibki in manj varni. 

Tretji dejavnik je proaktivna orientacija, ki vpliva na nastanek in razvoj 
psihosocialnega zdravja. Proaktivno usmerjen človek samoiniciativno posega v svoje 
življenje in je prepričan v lasten uspeh, si prizadeva za lasten razvoj, poudarja pomen 
izobraževanja, je prepričan, da lahko sam posega v situacijo tako, da jo obrne sebi v 
prid, je poln zaupanja, goji pozitivne občutke do samega sebe, sam vpliva na 
dogajanje v svoji okolici, ima visok nivo zavedanja samoučinkovitosti in je zato bolj 
nagnjen k pripisovanju uspeha samemu sebi. 

Četrti je notranji lokus kontrole oziroma vera, da človek sam z lastnimi napori 
določa ali sodoloča o svoji usodo in ni prepuščen zunanjim silam. Sledita mu še 
uspešno razvit samoregulacijski sistem in razvita sposobnost samokontrole.  

Avtorici uvrščata pod varovalni dejavnik tudi družino, saj v njej otrok dobi izkušnje 
medsebojne povezanosti, zaupanja in sprejemanja, hkrati pa vpliva na oblikovanje 
otrokove samopodobe in samozaupanja.  

Poudarjata še vključenost in pripadnost določeni družbeni skupini, saj ponuja 
priložnosti za razvoj sposobnosti spoprijemanja z življenjskimi stresi ter 
preizkušnjami. 

Prijateljstva predstavljajo zaščito pred življenjskimi preizkušnjami, priložnost 
ustreznega spoprijemanja in prilagoditve življenjskim težavam ter prostor 
razumevanja in sprejemanja. Otroku ponuja emocionalno, socialno in izobraževalno 
prilagoditev. Predstavlja lahko tudi zaščito za mlade v časih kriz v njihovih družinah. 

Socialne veščine se krepijo s povezanostjo z ljudmi. Otroci, ki imajo socialne 
veščine dobro razvite, pogosto prevzemajo vodilne vloge, njihovi vrstniki in prijatelji 
imajo o njih dobro mnenje, zato imajo tudi dobro samopodobo in zaupanje vase. 
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Avtorici šoli pripisujeta pomembno varovalno vlogo, saj ustvarja varno in podporno 
vzdušje, ali pa obratno, vzdušje napetosti, strahu in nepredvidljivosti. Otroci lahko v 
šoli brez težav izražajo svoja čustva in stiske, lahko pa je tudi zelo nerazumljiva do 
njih. Za dobro počutje v šoli je pomembna dobra psihosocialna šolska klima, 
podpora, razumevanje, podpora šolske svetovalne službe, podpora ravnatelja, 
ravnanje učitelja ter sošolcev, ki otroka sprejmejo. Šola lahko zvišuje ali pa znižuje 
otrokovo samopodobo. 

Pri otrocih je pomembna vključenost v izvenšolske dejavnosti, saj jim dajejo 
možnost sodelovanja v prosocialnih skupinah. Dobra kognitivna sposobnost otroka 
pomaga pri analiziranju problemov, predvidevanju posledic njihovega vedenja, 
odlaganju zadovoljitev in obvladanju impulzov. Otrok z dobro razvitimi kognitivnimi 
sposobnostmi se lažje sooča s šolskimi zahtevami. 

Podporni sistemi, med katere sodijo razviti in uveljavljeni zgodnji preventivni 
programi, vzpostavljanje varnosti v soseskah, razširjenost mreže podpornih servisov, 
rekreacijskih zmogljivosti in programov, dostopnost ustreznih zdravstvenih servisov in 
ekonomske priložnosti za mlade družine ipd. nam pa kažejo, kako razvito je širše 
družbeno okolje. 

Avtorici poudarjata pomen  razpoložljivih varovalnih dejavnikov, saj bo tako v stresnih 
situacijah bolj samozavesten, se bo lažje in bolj učinkovito spopadal s težavami (v 
šoli in izven nje), bo bolj zadovoljen sam s sabo in verjetno tudi učno bolj uspešen v 
šoli. Znal se bo postaviti zase in ne bo pustil ostalim, da ga ustrahujejo. Tako bo tudi 
njegovo vedenje bolje sprejeto s strani družbe, sošolcev, učiteljev, družine in bo kot 
posameznik bolje uveljavljen v družbi in imel boljše socialne odnose (Kobolt in Pelc 
Zupančič, 2010). 

Pri otroku, katerega psihična odpornost ni dobro razvita, se bolj verjetno pojavijo 
vedenjske težave kot pri otroku z razvito psihično odpornostjo. Na to vpliva več 
zgoraj naštetih in opisanih dejavnikov. Na nekatere lahko vplivamo, na druge ne. Od 
posameznika, njegove okolice, družine, vrstnikov, šole in prijateljev je odvisno, koliko 
in kako bodo pripomogli k njegovem boljšem razvoju.  

 

2.4 MOTIVACIJA IN MOTIVIRANJE UČENCEV 
 

Motivacija je pomemben dejavnik v učnem procesu, saj učenci, ki so za delo 
motivirani, lažje in bolj z veseljem sodelujejo pri dejavnostih, ki se izvajajo pri pouku, 
naloge lažje izpolnijo, se več naučijo, si več zapomnijo. Tako doma nimajo veliko 
dela s ponavljanjem snovi, prav tako, pa ima tudi učitelj manj dela z reševanjem 
vedenjskih težav med poukom, saj učenci nimajo časa misliti na stvari, ki niso 
povezane z obravnavano temo.  

Različni avtorji motivacijo in njen pomen opišejo na drugačen način. Woolkfolk (2002, 
str. 318) trdi, da je »motivacija notranje stanje, ki zbuja, usmerja in vzdržuje vedenje. 
Učne in delovne tehnike niso koristne, če ni motivacije, vzgiba za učenje«. B. 
Marentič Požarnik (2000, str. 184) pravi, da je motivacija skupni pojem za vse vrste 
motivacij v učnem procesu in zajema vse, kar spodbuja učenje, določa njegovo 
intenzivnost, kakovost, trajanje in ga usmerja. Motivacija je rezultat ujemanja 
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trajnejših osebnostnih potez in značilnosti učnega položaja. Pšunder (2011) navaja, 
da se organizacija in izvedba pouka ter motivacija učencev odražajo v vedenju 
učencev. Ure, ki so zanimive, dobro organizirane in relevantne in so sestavljene 
iz različnih razvojno primernih aktivnosti, so ključni dejavnik za pritegnitev 
pozornosti in ohranjanje motivacije učencev med učnimi urami. Obratno pa ure, ki so 
dolgočasne in monotone, spodbijajo motivacijo učencev za delo, kar posledično 
pripelje do problemov vodenja skupine. 

B. Marentič Požarnik (2010) pravi, da učna motivacija daje spodbude za učenje, 
učence usmerja, določa intenzivnost dela, trajanje in kakovost. Lahko je notranja ali 
zunanja. O zunanji govorimo takrat, ko se učenec uči zaradi pohval, ocen, nagrad, 
priznanj, graj, tekmovanj, izognitvi kazni ipd. Ta vrsta motivacije ni trajna in ko vir 
podkrepitve preneha, motivacija in učenje izgineta. Pri notranji motivaciji govorimo o 
motivaciji, ki izvira iz dejavnosti in podkrepitev izvira iz nas (želimo razvijati svoje 
sposobnosti, razumeti in spoznati nekaj novega, obvladati neko spretnost, doseči 
nekaj zato, ker nas zanima itd.). Vir notranje motivacije je predvsem radovednost, 
interes za določeno področje, želja po spoznavanju, težnja po ustvarjanju potencialov 
ipd. Notranja motivacija v primerjavi z zunanjo traja dlje časa in je osebi v večje 
zadovoljstvo. 

Slavin (2005) ocenjuje, da mišljenje, da učenci danes niso motivirani za delo, ne drži. 
Pravi, da je učiteljeva naloga, da prepozna, katera je za učence najbolj ustrezna in 
primerna motivacija, jih z njo usmerja k zastavljenim ciljem in jim pomaga, dokler ne 
dosežejo uspeha.  

Človekove potrebe in motivacija 

Maslow (1982a, 1982b) je preučeval zvezo med človekovimi potrebami in motivacijo. 
Človekove cilje in želje je omejil na nekaj temeljnih potreb, ki jih je razvrstil v 
hierarhično piramido: 

1. Fiziološke potrebe: žeja, spanje, lakota, zavetje. Te potrebe so na najnižjem 
mestu v hierarhični piramidi, kar pomeni, da če niso zadovoljene, druge 
potrebe dobijo sekundarni pomen. 

2. Potrebe po varnosti: zaščita pred čustvenim in telesnim nasiljem, odsotnost 
zmede in strahu, red in struktura. 

3. Potrebe po spoštovanju, ki se delijo na dve kategoriji: 
a. potrebe po moči in dosežkih, kompetencah, obvladovanju, neodvisnosti 

in svobodi; 
b. potrebe po občutku pomembnosti, prepoznavnosti in spoštovanju. 

Če katerakoli od potreb iz te kategorije ni zadovoljena, se lahko pojavijo 
občutki manjvrednosti, nemoči in šibkosti. 

4. Zadnja je potreba po samouresničevanju, ki je najvišje v hierarhiji potreb. 
Vsak ima željo in potrebo po tem, da postane, kar si želi, v kar verjame in 
postane tisto, za kar ve, da je sposoben postati. 

Temeljna misel Maslowove teorije hierarhije potreb (prav tam) je, da mora 
posameznik za to, da lahko zadovolji potrebe na višji stopnji hierarhije, najprej 
zadovoljiti potrebe na nižjih stopnjah. Šele takrat, ko bodo te potrebe zadovoljene, 
se bodo pojavile potrebe na višjih stopnjah. Bolj, kot se vzpenjamo po hierarhiji 
potreb, bolj se manjša stopnja njihove zadovoljitve. Kljub temu, da ni treba, da so 
popolnoma vse potrebe na nižjih stopnjah zadovoljene, se lahko pojavijo višje, 
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vendar bolj pridejo do izraza šele takrat, ko so nižje potrebe izpolnjene. Avtor je menil 
tudi, da je otrokovo neprimerno vedenje posledica tega, da njegove temeljne 
potrebe niso bile zadovoljene in ni odraz njegove šibkosti ali slabosti. Otrok lahko 
postane motiviran za višje potrebe šele takrat, ko so zadovoljene njegove temeljne 
potrebe. Takrat se je spet pripravljen učiti, tvegati in polno uresničevati svoje 
potenciale. 

A. Kobolt (2010) pravi, da če šolsko okolje zagotavlja dovolj visoko mero varnosti in 
sprejetosti, učenci lahko dosegajo samostojnost, kritičnost, solidarnost in strpnost, saj 
so le v tem primeru potrebe članov bolje zadovoljene in je zato izstopajoče vedenje 
manj pogosto.  
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3 IZSTOPAJOČE VEDENJE 
 

Izstopajoče vedenje ne pomeni vedno nekaj negativnega, kljub takemu prizvoku 
besede »izstopajoče«. Izstopajoče stvari so lahko včasih dobre, pozitivne, včasih pa 
je ravno obratno. Ko govorimo o vedenju, takoj pomislimo, da izstopa negativno 
vedenje, ko otrok »nagaja«. S tem mislim, da ne upošteva pravil, ne posluša, ne 
uboga ipd. Vse to našteto izstopajoče vedenje je hkrati tudi moteče, predvsem takrat, 
ko govorimo v imenu učitelja, ki poučuje otroka, ki se tako vede. Na drugi strani pa 
obstaja izstopajoče vedenje, ki hkrati ni moteče. Tako vedenje je na primer, ko 
učenec kaže svojo nadarjenost pri pouku, ko velikokrat dvigne roko, da bi odgovoril 
na vprašanje in zna povedati tudi stvari, ki jih učitelj ni povedal in s tem kaže svojo 
razgledanost. To so učiteljeva opažanja, ki so lahko moteča, ali nemoteča, odvisno 
od posameznika. 

Različni viri razlagajo, zakaj je neko vedenje moteče. Vec (2009b) poudarja, da je 
vedenje lahko moteče le takrat, ko je v socialni interakciji. A. Kobolt (2010) pravi, 
da se vedenje odraža kot moteče, izstopajoče zaradi pričakovanj, norm, pravil in 
kulture, ki postavljajo mejo med nemotečim in izstopajočim vedenjem. Vsak moteče 
vedenje zaznava drugače in za vsakega je moteno tisto, kar ga moti. Izobrazba 
in vzgojenost sta pogoj za uspešno družbeno produkcijo. Mladi morajo zadovoljevati 
izobrazbene normative, hkrati pa tudi vedenjske strategije, ki jih narekujejo 
prevladujoča institucionalna pričakovanja, merila in zahteve.  

Učne in vedenjske značilnosti razreda so pogosto odvisne od medosebnih odnosov 
učencev. To trdita Ayers in Gray (1998), ki menita, da imajo učenci težave pri 
navajanju eden na drugega, ker je to odvisno od njihove zmožnosti učenja, usvojenih 
socialnih veščin in njihove nepripravljenosti, da bi socialne veščine uporabili takrat, 
ko so prepričani, da imajo prav. Če manjka eden ali več učencev, se lahko dinamika 
razreda popolnoma spremeni, pozitivne učinke na razred in na učenca pa ima včasih 
lahko tudi premestitev določenega učenca v drug razred ali pa samo v drugo klop. 

Razlike v vedenju učencev včasih in danes opišejo Krapše idr. (2006), ki pravijo, da 
današnji učenci v šolah niso več tako spoštljivi, pozorni in pripravljeni pomagati, 
kot so bili učenci pred tridesetimi leti. Vedno bolj so tekmovalni, individualistični in 
agresivni. Do te spremembe vrednot je verjetno prišlo zaradi številnih sprememb v 
družbi in posredno tudi v družini. Otroci vedno manj časa preživijo s starši, pa še 
takrat ko so skupaj, jih velikokrat motita računalnik in televizija, na kateri se povrhu 
vsega velikokrat predvajajo nasilni filmi ali oddaje. 

Vsak mora razumeti najprej samega sebe, hkrati pa mora biti pripravljen 
prisluhniti drugim in upoštevati njihove tradicije in vrednote ter miroljubno 
reševati nesporazume. O tem piše A. Kobolt (2011), ki razloži, da mora biti učenec 
v šoli aktiven v učnem procesu, spoštovati mora individualnost in oblikovanje 
vsakodnevnih učnih, socialnih in emocionalnih izkušenj, saj bodo le-te omogočale 
skladen razvoj osebnosti, ki zajema vse od spoznavnih, socialnih, vrednostnih, 
čustvenih in telesnih razsežnosti. Bečaj (2005) pravi, da je samo v šolskem okolju, ki 
zagotavlja dovolj občutka sprejetosti in varnosti, mogoče doseči kritičnost, 
samostojnost, strpnost in solidarnost. Takrat je zaradi bolje zadovoljenih potreb 
članov izstopajočega vedenja manj.  
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O vzrokih za izstopajoče vedenje govorita Gregorčič (2012) in Rogers (2009). Prvi 
avtor poudarja, da učenci s svojim vedenjem poskušajo pridobiti pozornost 
vrstnikov, z njim kažejo pripadnost svoji starostni skupini, saj jim največ pomeni 
položaj med njimi. Učitelji imajo po navadi o tem drugačno mnenje, saj mislijo, da to 
počnejo zato, da bi preizkušali njihovo potrpežljivost in način odzivanja. Opozarja tudi 
na to, da se otroci v šolskem okolju velikokrat vedejo drugače kot doma, učitelji pa 
zato mislijo, da so nesocializirani. V resnici je za to krivo to, da vedenja, kakršnega 
so se priučili doma, niso prenesli v druga družbena okolja. Drugi avtor pravi, da 
vedenje otrok in njihov učni potencial oblikuje veliko faktorjev, sočasno pa se njihovo 
vedenje razvija, se ga učijo. To pomeni, da se lahko v primeru, da ga drugi 
podpirajo, njihovo vedenje tudi spremeni. Otrokom mnenje vrstnikov veliko 
pomeni in zato včasih naredijo tudi kaj, kar je za ostale nesprejemljivo, kršijo pravila 
samo zato, da bi se lahko vključili v neko družbo. 

Krek in M. Metljak (2011) opozarjata na kršenje pravic v šoli s strani učitelja in s 
strani učenca. Včasih je treba pravice omejiti takrat, ko s tem pomagamo omogočiti 
vzgojno delovanje šole in izpolnjevanje učiteljevih dolžnosti. Zadnje čase prihaja do 
nasprotij med učiteljevimi dolžnostmi in pravicami učencev. To se poskuša rešiti s 
pravilniki in večanjem avtonomije šole, vendar še vedno ni popolnoma jasno, kako v 
šolskem prostoru hkrati omejimo pravice učenca in rešimo spor v primeru, da pride 
do omejitve pravice. Pravice pogosto omejujejo delo učiteljev oziroma sprejemanje 
njihovih odločitev in odločitev šol, saj jih je nemogoče odvzeti, zato pogosto prihaja 
do nasprotij med realizacijo pravic in dolžnostmi. »Zato zakon ne bi smel le ščititi 
posamezne pravice, marveč bi moral eksplicitno omogočati učitelju pravico do 
profesionalne presoje in odločitev, torej tudi dejansko možnost presoje med 
pravicami in dolžnostmi ali/in omogočati začasne omejitve posamezne pravice 
učenca v okviru vzgojnih ravnanj« (Krek in Metljak, 2011, str. 32). 

Učitelj bi moral imeti omogočeno, da sam presoja med dolžnostmi in pravicami, se 
odloča na ravni zakona, vendar hkrati lahko začasno omeji posamezno pravico 
učenca, če je to potrebno zaradi vzgojnih ravnanj. To bi moralo biti omogočeno 
takrat, ko bi s tem zaščitili pravice drugih učencev, druge pravice posameznega 
učenca ali pa uveljavili vzgojna ravnanja v korist učenca oziroma drugih učencev. 
Učitelji se ravnanj, za katera menijo, da bi bila glede na njihovo strokovno presojo 
nujna in ustrezna, izogibajo zaradi pritiska staršev in njihovih pričakovanj ter zaradi 
pritiskov družbe, ki nam narekuje, kaj je za njo dopustno, primerno ali možno. Družba 
bi se morala zavedati, da če želimo doseči kakovostno vzgojo v šoli, je treba zaščititi 
strokovno avtonomijo učiteljev in vzgojiteljev tudi na področju vzgoje, saj starši 
prepogosto posegajo v delovanje šole (prav tam). 

 

3.1 NEGATIVNO IZSTOPAJOČE VEDENJE UČENCEV V ŠOLI 
 

Agresivno vedenje in odzivi učiteljev 

Renfrew (1997) pravi, da ima agresivno vedenje dva pola, od katerih je prvi pozitiven 
in pravimo, da je vedenje asertivno, drugi pa je negativen in se izraža kot škodovanje 
sebi in drugim. Hribar (2001) navaja, da je vedenje asertivno takrat, ko znaš 
pokazati svoje pozitivne in negativne občutke in mišljenje na odkrit način, ko 
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spoštuješ pravice drugih in se postaviš za svoje pravice, ko najdeš kompromis, ko 
pride do konflikta ter ko prevzameš odgovornost zase in za svoje ravnanje, ne da bi 
obsojal druge. 

Svetovna zdravstvena organizacija WHO navaja, da je pri agresivnem vedenju 
namerno uporabljena telesna moč in sila, ki je lahko samo grožnja ali pa tudi 
dejanska, usmerjena na tistega, ki jo uporabi (avtoagresija), na druge ljudi ali 
skupnost, hkrati pa ta sila povzroča ali obstaja velika verjetnost, da bodo povzročene 
poškodbe, psihološke težave, prikrajšanost, razvojne težave ali celo smrt. 
Agresivnost je lahko razdeljena tudi na agresivnost usmerjeno nase, agresivnost 
usmerjeno na druge in kolektivno agresivnost (Flannery, Vazsonyi in Waldman, 
2007). 

Med agresivno vedenje sodijo žalitve, šale na račun drugega, opravljanje, zmerjanje, 
kričanje in podobno, pri telesnem agresivnem vedenju pa gre za povzročanje telesnih 
poškodb drugemu z udarci, porivanje, prepiranje in podobno. Agresivno vedenje, ki je 
posredno, povzroča psihološko, včasih pa tudi telesno škodo drugim, povzročeno 
s socialno manipulacijo, pri tem pa je prikrit namen škodovati drugemu (Archer in 
Coyne, 2005). Popp (2003) ugotavlja, da se v šoli najpogosteje pojavljajo posredna, 
telesna in besedna agresivnost.  

Vec (2011) pravi, da moteče vedenje ni samo agresivno vedenje, ampak obstajajo 
različne stopnje in oblike le-tega. Nekatere oblike so širše družbeno nesprejemljive 
(mučenje živali, fizična agresija, kraje …), druge so odvisne od specifičnega 
socialnega okolja (je npr. vedenje moteče za učitelja ali enega od staršev, za ostale 
učitelje in sorodnike pa ni). Moteče vedenje nekoga še ne pomeni, da je osebnostno 
moten, hkrati pa tudi intenziteta oz. stopnja motnje ne pomeni teže problematike 
(otroke in mladostnike, ki se vedejo bolj nesprejemljivo, ne smemo samo na podlagi 
tega uvrstiti med težavnejše ali bolj motene). Boljši kriterij določanja težavnosti je 
posameznikova stopnja zmožnosti zadovoljevanja osnovnih psihosocialnih potreb. 

 

Slika 5: Kontinuum čustvenih, vedenjskih in socialnih težav (Vec, 2011, str. 
128) 
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Agresivno vedenje skozi razvojna obdobja 

Nekatere raziskave kažejo, da se porast agresivnosti veča z višanjem starosti, druge 
pa ravno obratno. Upad in porast pogostosti izražanja agresivnosti je odvisen tudi od 
njenega tipa. Z leti so bolj pogosto uporabljene posredne kot pa neposredne oblike 
agresije. V obdobju malčka in zgodnjega otroštva prevladuje telesno izražanje 
agresivnosti, ko pa se razvije govor, se začne pojavljati še besedno. V obdobju 
srednjega in poznega otroštva je agresivnost zelo povezana z medosebnimi odnosi, 
pogosteje pa se pojavlja še goljufanje, laganje in kraja (Vršnik Perše, Kozina in Rutar 
Leban, 2011).  

Agresivno vedenje v šoli 

T. Vršnik Perše, A. Kozina in T. Rutar Leban (2011) pravijo, da imajo dejavniki šole 
velik vpliv na razvoj izražanja agresivnega vedenja. Če učenec ni dobro povezan s 
šolo, če preneha s šolanjem, izostaja od pouka, ima negativna stališča do šole in 
učnih vsebin ali pa imajo učitelji do njega tog odnos, se raven izražanja agresivnosti 
viša. Šole lahko dosežejo nižjo stopnjo agresivnosti s postavljanjem in ohranjanjem 
pravil vedenja, pri tem pa morajo poskrbeti, da so le-ta jasna, da jih vztrajno 
obnavljajo, učence, ki jih upoštevajo, nagrajujejo in obratno kaznujejo. Če je šola 
preveč storilnostno naravnana, imajo učitelji, starši in otroci previsoka pričakovanja, 
to pa je lahko tudi povod za agresivno vedenje. Z njim se povezujejo učni dosežki 
otrok, obstaja pa tudi povezanost med slabše razvitimi akademskimi sposobnostmi in 
sposobnostmi reševanja problemov, saj se taki otroci pogosteje vedejo agresivno. 
Velikokrat so za tako izražanje krivi starši, ki imajo previsoka pričakovanja v zvezi z 
akademskimi dosežki otrok, saj s tem otroku povzročajo stres, ki se izraža z njihovim 
vedenjem.  

A. Kobolt (2010) piše, da imajo zaradi agresivnega vedenja šole veliko težav, ker 
zanj niso usposobljene in ga ne znajo, nočejo, ne zmorejo ali ne utegnejo reševati. 
Eden od razlogov za to je tudi, da smo vsi od šolske politike in do vsakega 
posameznika, ki je vključen v oblikovanje šolskega vsakdana, premalo usmerjeni v 
razvoj šolske klime. Razlog za to so tudi vsi pritiski, da je učni uspeh najbolj 
pomembna stvar v šoli, pot, po kateri vodimo učence, da pridejo do njega, in pa strah 
pred neizpolnjenimi obrazci dokumentacije, ki nam prinesejo izgubo 
samospoštovanja, nezadovoljstvo šolskega vodstva in šolske inšpekcije. 

Čustvene in vedenjske težave 

»Čustvene in vedenjske težave se pogosto kombinirajo z drugimi težavami, ne le 
psihološkimi in biološkimi, temveč tudi socialnimi in učnimi. Najbolj pogosto imajo 
čustvene in vedenjske težave tudi učenci z učnimi težavami, primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni, tisti, ki imajo težave s pozornostjo in 
spominom, ter tisti, katerih vedenje je impulzivno, manj obvladano (ADHD – sindrom 
težav v pozornosti in hiperaktivnosti – Attention Deficit Hyperactivity Disorder)« 
(Kobolt, 2011, str. 160). 

Atkinson in Hornby (2000, v Ayers in Gray, 1998) pravita, da je vedenje otrok s ČVT 
letom neprimerno ali na nek drug način socialno nesprejemljivo, njihovo vedenje je 
moteče za njih in sošolce pri učenju (zaradi klepetanja v razredu, nagajanja 
sošolcem, odpora do dela). So čustveno nemirni (nepričakovano začnejo jokati, se 
odmaknejo iz socialnih dejavnosti). Pri vzpostavljanju in vzdrževanju pozitivnega 
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odnosa z drugimi imajo veliko težav, ker se pogosto odmaknejo od sošolcev ali pa so 
agresivni do njih in odraslih oseb. 

Poulou in Norwich (2000) sta težave in simptome otrok s ČVT razvrstila v tri 
skupine: 

1. Čustvene težave: zamujanje, fizična agresija, slaba volja, šolska fobija, 
klepetanje, oviranje drugih, strah pred neuspehom, iskanje pozornosti, izostajanje 
od pouka, težave pri sodelovanju, pretirana odvisnostjo od učitelja, brezdelje, 
pretirana odvisnost od odraslih, sramežljivost, pomanjkanje koncentracije. 

 
2. Nevodljivost: neverbalni hrup, živčnost, neurejenost, nemir, neprimerno sedenje 

na stolu, neubogljivost, klepetanje, žaljivost do drugih. 
 

3. Čustvene težave v kombinaciji z nevodljivostjo: preobčutljivost, slaba volja, 
strah pred neuspehom, zamujanje v šolo, neprimerno sedenje na stolu, brezdelje, 
obiranje drugih otrok, izostajanje od pouka, pretirana odvisnost od učitelja, 
negativizem, izogibanje delu, pretirana sramežljivost, klepetanje, pomanjkanje 
koncentracije, šolska fobija, fizična agresija (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010, v 
Kobolt (ur.), 2010). 

Motnje in težave niso odvisne samo od posameznika, zato obstajajo kriteriji, ki 
določajo, da gre pri otroku za težavo oziroma motnjo. Ti kriteriji so: 

• vedenjske in čustvene težave trajajo, se ponavljajo že dlje časa, 
• vedenjski ali čustveni problem je resen, 
• zaradi njega je ogrožen posameznikov razvoj, 
• z običajnimi razpoložljivimi spremembami okolja/ravnanja vedenjskega in 

čustvenega problema nismo uspeli ublažiti (Kobolt, 2011). 
 

Preglednica 2: Razvrstitev čustvenih in vedenjskih motenj (Myschker, 1999 in 
2009 v Kobolt, 2011, str. 164): 
Skupina Simptomatika 

Otroci z eksternalizranimi oblikami vedenja – 
agresivno vedenje 

agresivnost, hiperaktivnost, neupoštevanje 
pravil, motnje pozornosti, impulzivnost, 
izguba kontrole nad svojim vedenjem, 
nepredvidevanje posledic vedenja 

Otroci z internaliziranim, zaradi strahu 
oviranim vedenjem 

bojazen, strah, žalost, brez interesov, 
umaknjeno vedenje, psihosomatske težave, 
občutje manjvrednosti, težave pri 
vzpostavljanju stikov 

Otroci s socialno nezrelim vedenjem nezrelo vedenje, nižja odpornost proti stresu, 
težave v koncentraciji, občutljivost, težje 
vključevanje med vrstnike 

Otroci in mladostniki s socializiranim – 
delinkventnim vedenjem 

brez občutja odgovornosti, pogosto 
agresivno vedenje, napadalnost, nizka 
frustracijska toleranca, nemirnost, pogosta 
prisotnost rizičnega vedenja, brez ovir in 
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zavor, nesposobnost navezovanja stikov, 
nastopaštvo, nesposobnost zavzeti 
perspektivo drugega 

 

Kako ugotovimo, ali ima učenec ČVT 

J. Rapuš Pavel (2010) predlaga, da se z otrokom večkrat srečamo in z njim 
vzpostavimo pristen odnos. Pogovoriti se moramo ne samo s posameznikom, ampak 
tudi z vsemi ostalimi, ki so v stiku z njim. Opazovati moramo odnose, čustvene 
odzive, situacije, v katerih pride do čustvenih in vedenjskih odzivov, in beležiti tudi, 
kdaj se izstopajoča vedenja ne pojavljajo. Pri opazovanju uporabljamo klasifikacijske 
sheme, da si vanje zapisujemo vedenjske oblike, ki jih opazimo. Vprašati se moramo, 
kaj je za koga problem, in v šolskem in domačem okolju preizkušati dejavnike 
podpore. 

 

3.2 ODZIVI IN VPLIVI NA MOTEČE VEDENJE 
 

Dojemanje vedenja kot motečega je odvisno od perspektive posameznika, ki 
vedenje opazuje (Lewis, 1997). V šoli je to najpogosteje učitelj, ki bi moral ob pojavu 
zanj neprimernega vedenja pomisliti, ali je to vedenje učenčev ali njegov problem. 
Takrat ko to vedenje ne vpliva neposredno na učitelja, je problem učenčev, drugače 
pa postane tudi učiteljev problem. Seeman (2000) pravi, da neprimerno vedenje 
začne predstavljati disciplinski problem šele takrat, ko ga kot takega začnemo 
obravnavati. S tem spodbudimo dejanske disciplinske probleme. Avtor (prav tam) 
meni tudi, da je neprimerno vedenje disciplinski problem samo takrat, ko ima vpliv na 
vse učence in učitelja in ne samo na učenca kršitelja. 

Lewis (2009) navaja, da obstaja nekaj vedenj, ki so negativna v vseh situacijah, 
večina vedenj pa je slabih le v nekaterih situacijah. M. Pšunder (2011) dodaja, da 
je vedenje, ki je moteče, nadležno, nespoštljivo pogosto neprimerno le z učiteljeve 
perspektive, saj ga učenci ne izzivajo vedno z javnim izzivanjem ali preklinjanjem, 
pogosto pa učitelj učenčevo vedenje dojema kot neprimerno, ker učitelja ignorira ali 
mu nevpadljivo nasprotuje. Pravi tudi, da moramo, preden vedenje označimo kot 
neprimerno, upoštevati tudi njegove okoliščine. Učenci prihajajo iz različnih okolij, 
regij, družin, njihovo vedenje pa bo odvisno tudi od demografskih in drugih posebnih 
dejavnikov. V različnih časovnih obdobjih bo tudi vedenje, označeno kot 
nesprejemljivo, sprejeto drugače, saj se spreminja skozi čas, je odvisno od religij, 
držav, kultur, subkultur, etničnih skupin, družb, soseščin in šolskega okolja. 
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4 VODENJE RAZREDNE SKUPINE 
 

Vsak razred je skupina, ki je sestavljena iz vodje (učitelja) in članov (učencev). A. 
Kobolt (2009) pravi, da vsako skupino sestavljajo vsaj trije člani. V njej se razvijamo 
v socialna bitja in se učimo biti otrok, vrstnik, mladostnik, starš, prijatelj ... Skupina je 
socialno okolje, ki nas spremlja vse življenje. Obstajajo različne vrste skupin – 
primarna družina, nova družina, ko človek prevzame vlogo starša, vrstniške skupine, 
delovne skupine itd. V skupini je pomembna medsebojna interakcija vseh članov, 
imeti mora svoje norme in standarde, ki bodo vplivali na vedenje članov v skupini, 
člani morajo imeti občutek pripadnosti, posamezen član skupine vpliva na vse ostale 
in obratno, hkrati pa se morajo zavzemati za skupne in individualne cilje. V moji 
nalogi imamo vrstniško skupino, ki je povezana v razred.  

TCI model vodenja skupine 

TCI model je model tematsko usmerjene interakcije v skupini. Ustreza tudi načinu 
dela v razredu. 

Avtorica tega modela Ruth Cohn (1976, v Klein, 1998) opisuje pomen TCI modela 
tako: »Združuje posameznike, ki se srečajo ob isti temi/nalogi, so torej usmerjeni v 
temo, ki jih združuje, pri tem pa med njimi poteka interakcija ter tkejo izmenjavo in 
odnose med seboj.« 

Slika 6: Upoštevanje treh ravni/polov pri delu s skupinami  
(povzeto po Cohn, 1976, v Kobolt, 2009, str. 337) 

 

Vsaka skupina (tudi razred) je sestavljena iz treh dejavnikov: 

• JAZ: vsak posameznik, njegova pričakovanja, njegov trenuten položaj, želje, 
kompetence, spretnosti, vizije in sposobnosti; 

• MI: odnosi med posamezniki, medsebojni odnosi, norme, skupna energija 
vseh članov skupine, odnosi do teme, njihova komunikacija, pravila, vloge 
posameznikov; 

• TEMA: je vsebina, aktivnost, naloga, dejavnost, ki skupino zaposluje in 
združuje (Kobolt, 2009). 
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Ruth Cohn (1976, v Kobolt, 2009) navaja, da je vsak posameznik skupine 
avtonomen (neponovljiv, individuum, enkraten, samoopredeljujoč, samostojen) in 
hkrati soodvisen (socialno bitje, ki je po eni strani avtonomno, po drugi strani pa je 
podobno drugim, ki ga temeljito opredeljujejo). Vsak posameznik se kljub prej 
naštetim lastnostim mora odločiti, ali bo dal prednost sebi in svojim potrebam ali se 
bo raje povezal z drugimi in se jim prilagodil. Skupino vedno omejujejo neke meje in 
pravila, znotraj katerih morajo člani skupine sprejemati odločitve, vendar se lahko z 
dogovorom spreminjajo in premikajo.  

Za vodjo skupine (učitelja) ta model narekuje, da naj bi skrbel, da je enakovredno 
usmerjen v vse tri dimenzije – temo, skupinsko dogajanje in posameznike. Učitelj, 
ki poučuje, mora veliko pozornosti nameniti temi in poučevanju, hkrati pa ne sme 
zanemariti učencev in spregledati skupinskega dogajanja, ker bo drugače prišlo do 
konfliktov in izstopajočega vedenja. Vodja mora biti strokovnjak za temo, ki jo 
skupina obravnava, če pa je učitelj razrednik, mora več pozornosti nameniti 
posameznemu učencu in skupinskemu dogajanju (Kobolt, 2009). 

»Vodenje razreda se vedno nanaša na strategije, s katerimi učitelj vzpostavlja 
pozitivno, produktivno, inkluzivno, podporno, skrbno in harmonično okolje. Takšno 
okolje preprečuje motnje v učnem procesu, spodbuja učenje in učne dosežke 
učencev, kakor tudi pridobivanje pozitivnih socialno-čustvenih izkušenj« (Pšunder, 
2011, str. 19). Avtorica (prav tam) pravi tudi, da so strategije vodenja razreda 
namenjene predvsem preprečevanju neprimernega vedenja učencev, disciplinske 
strategije pa ukrepanju ob neprimernem vedenju učencev. Disciplinske strategije so 
del strategij vodenja razreda. Če učitelj želi biti učinkovit vodja, mora biti razumen in 
uporabljati specifične strategije in tehnike. Če te tehnike res uporablja in se jih 
zaveda, to lahko vpliva na vedenje učitelja in posledično tudi na dosežke učencev. 
Avtorica je prepričana, da je uspešen učitelj tudi dober vodja razreda. 

Kroflič idr. (2009) navajajo nekaj ključnih pogojev za oblikovanje spodbudne klime in 
kulture v razrednih in šolskih skupnostih: 

• Pravična skupnost temelji na soodločanju članov pri sprejemanju odločitev in 
obravnavanju učencev na enak način, ne glede na individualne posebnosti.  

• Skrbna in solidarna skupnost poudarja medsebojno pomoč članov v skupini, 
skrb drug za drugega (zgrajena na realnih odnosih) in skrb drug o drugem 
(vrline). 

• Inkluzivna in interkulturno naravnana skupnost skrbi za tiste, ki imajo pri 
učenju in vzpostavljanju socialnih stikih težave in so zaradi tega izključeni. To 
so učenci s slabšim učnim uspehom, nizkim socialno-ekonomskim statusom, 
begunci … 

• Ideja šole kot vmesnega prostora med zasebnostjo in javnostjo 
(oblikovanje t. i. »tretjih prostorov« predstavlja odprto in intimno 
komunikacijo, ki poteka med javnim prostorom, družbenimi institucijami in 
zasebnim prostorom družine. 
 

Učinkovit učitelj kot dober razredni vodja 

»S komunikacijo – besedno in nebesedno – učitelj posreduje učencem mnogo 
informacij o sebi, o svojem trenutnem razpoloženju, o tem, ali je strog, prijazen, 
pripravljen na pogovor, sklepanje kompromisov, odprt za sodelovanje in kaže odnos 
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do njih. Posameznikova komunikacija vpliva na to, kako ga drugi sprejemajo, 
doživljajo in se odzivajo na njegove reakcije. Učitelj, ki pove in z nebesedno 
komunikacijo posreduje sporočila, da učence sprejema, na najboljši možen način 
omogoča, da se sproži tudi obraten proces« (Pšunder, 2011, str. 104). 

V nadaljevanju v tabeli prikažem, kako različni avtorji opredelijo lastnosti učiteljev kot 
vodij razrednih skupin. 

Preglednica 3: Pričakovane lastnosti učiteljev   
Avtor Značilnosti vedenja in ravnanja učitelja 

M. Pšunder 
(2011) 

Učinkovit učitelj: 

• kot vodja razreda je učinkovit; 
• obvlada vsebino predmetov, ki jih poučuje; 
• do vseh učencev v razredu ima visoka pričakovanja; 
• metode in pristope, ki jih uporablja, prilagodi svojim 

prepričanjem in razumevanju tega, kako se otroci učijo; 
• učence spodbuja pri učenju.  

Dober razredni vodja mora: 

• imeti močan jaz in biti zrel; 
• spodbujati interese učencev, njihovo zaupanje in jih v 

primernem obsegu izzivati; 
• biti v poučevanju in učenju dobro organiziran; 
• stati za svojimi načeli, hkrati pa biti pravičen in v času kriz 

umirjen; 
• spodbujati sodelovanje in uživati v odnosih z učenci; 
• biti proaktiven in avtoritativen; 
• se izogibati grožnjam in znati dajati konstruktivne kritike. 

Učitelj poskrbi za dobre odnose z učenci tako, da: 

• se zaveda razsežnosti pomena medosebnih odnosov; 
• je spoštljiv, prijazen in pozitivno usmerjen do učencev; 
• se resnično zanima za učence in jim je pripravljen 

pomagati; 
• je pravičen; 
• deluje preventivno in proaktivno; 
• izraža pozitivna pričakovanja; 
• se izogiba nekonstruktivni kritiki in pri učencih išče dobro; 
• se izogiba nadvladi z namenom pokazati svojo moč; 
• skrb namenja oblikovanju varne, sodelovalne in 

demokratične oddelčne skupnosti ter predstavlja dober 
zgled. 

Cowley (2007a 
in b) 

Dober učitelj je miren učitelj. Njegove naloge so: 

• pazi na jakost govorjenja v razredu, saj se bodo učenci 
zgledovali po njem in bo v primeru, da učitelj govori 
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preglasno, glasno tudi v njegovem razredu; 
• zna uporabljati spodbudne besede, saj bo tako učitelj bolj 

samozavesten in učinkovit, hkrati pa bo tudi učence vodil 
k delu in ustreznemu vedenju; 

• ve, da znajo biti tudi nebesedni signali uporabni, saj z 
njimi lahko opozorijo učenca, brez da bi to opazili ostali 
učenci v razredu, hkrati pa mora paziti na svojo telesno 
govorico, saj so učenci glede tega zelo dojemljivi in bodo 
hitro ugotovili, kako prepričan je njihov učitelj v svoje 
sposobnosti poučevanja; 

• zna uporabljati celoten prostor, ki mu je na voljo med 
urami: med razlago naj se sprehaja po celotni učilnici, ne 
samo pred tablo; učencem mora jasno postaviti navodila, 
kdaj lahko vstanejo in se premikajo po razredu ipd.; 

• zna ohraniti mirno kri, ko mora kaznovati učenca, pri tem 
pa upošteva šolski pravilnik o discipliniranju. Preden 
kaznuje učenca, ga na to vedno prej opozori; 

• zna vzpostaviti dobre odnose ne samo s svojimi učenci, 
ampak tudi z ostalimi delavci na šoli; 

• zna učinkovito obvladovati čas in se zaveda, da nikoli ne 
bo opravil vsega potrebnega za poučevanje, čeprav temu 
nameni vsak prosti trenutek; 

• zna obvladovati čustvene odzive in ne dopusti, da ga en 
pripetljaj s težko obvladljivim učencem za ves dan spravi 
iz tira; 

• zna obvladovati svojo jezo in jo preusmerjati – zna 
predlagati tudi učencem, kako preusmerijo jezo nekam 
drugam, ne na svoje sošolce; 

• se zaveda, kako pomembno je skupinsko delo; 
• v učencih zna spodbuditi njihovo samozavest in jim s tem 

pomaga na več področjih, ne samo pri pridobivanju ocen; 
• zna vzpostaviti spodbudne odnose v razredu in zmanjšati 

pritisk vrstnikov; 
• zna fizično ločiti vedenjsko težavne učence s pomočjo 

sedežnega reda in se tako preventivno izogniti 
neprimernem vedenju, ki nastane zaradi slabih odnosov 
med učenci, in 

• zna usklajevati poklicno in zasebno življenje. 

Stronge (2007) Učinkovit učitelj, ki želi vzpostaviti učinkovite odnose med 
njim in učenci, se: 

• vede prijazno in osebno, 
• dela skupaj z učenci in ne delajo učenci zanj, 
• učence spoštuje in jim zaupa odgovornosti, 
• kot je primerno, mladostnike obravnava kot odrasle, 
• učence spodbuja k sodelovanju in jim dovoli, da 

sprejemajo odločitve, 
• je pozoren na besede učencev, 
• veliko časa nameni interakciji in neposrednem delu z 
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učenci in 
• ima smisel za humor in se zna šaliti skupaj z učenci. 

Kroflič idr. 
(2009) 

• učitelj učence vključuje v učni proces, 
• učenci sodelujejo, 
• učitelj upošteva učence in njihova mnenja, 
• se zanima za to, kaj se z njimi dogaja, 
• odreagira, če vidi konflikt med učenci, 
• jih vzpodbuja za sodelovanje, solidarnost. 

 

V preglednici našteti avtorji navajajo, da mora učitelj kot vodja razredne skupine znati 
učence motivirati in spodbujati pri delu, znati mora uveljavljati svojo avtoriteto, biti 
mora pravičen, umirjen, spoštljiv in pozitivno usmerjen do učencev. Imeti mora visoka 
pričakovanja, zavedati se mora svoje mimike in kretenj, ki jih uporablja poleg 
govorjenja, dobro se mora razumeti s celotnim kolektivom na šoli in se zavedati, kako 
pomembno je skupinsko delo. Pozoren je na besede učencev, jih mora znati 
vključevati v učni proces, odreagirati, če opazi konflikt med njimi, in se zanimati za to, 
kar se z njimi dogaja.  

Lastnosti disciplinsko uspešnega učitelja 

Različni avtorji poudarijo različne lastnosti, ki jih mora imeti vsak učitelj, ki želi biti 
disciplinsko uspešen. Cowley (2007b) navaja sedem dobrih lastnosti učitelja: 

1. Prepričan: najprej moramo ugotoviti, kaj želimo in česa ne, potem moramo 
opredeliti svoja osebna pričakovanja in postaviti visoke cilje. Svoja 
pričakovanja moramo razložiti otrokom in biti dosledni pri svojih odzivih. 
Povedati moramo, kaj želimo od otrok. Namesto, da odreagiramo z jezo, je 
bolje, če pokažemo presenečenje. Uporabljati moramo stavke z »Rad/-a bi« in 
se osredotočiti na pozitivno plat (pozitivno vedenje prinese nagrade, ki so 
veliko bolj učinkovite kot kaznovanje).  
 

2. Samozavesten: jasno moramo izraziti svoja pričakovanja, biti moramo pošteni 
in odločni hkrati, naučiti se moramo govorice telesa in preiti od besed k 
dejanjem. Biti moramo prepričani, da vemo, kaj je dobro za otroke, in ne 
smemo obupati pri prvi oviri. 
 
 

3. Dosleden: to je pomembno zato, da preprečimo zmedo pri otrocih, saj če se 
enkrat odzovemo tako in drugič drugače, otroci ne bodo vedeli, katero vedenje 
je pravo. S tem jim dajemo tudi občutek varnosti. Dosledni smo tako, da se ne 
odzivamo nagonsko, da najprej poskrbimo zase, šele nato za otroka (se 
moramo najprej pomiriti in šele nato odreagirati), se držimo svojih načel in si 
ne premislimo. 
 

4. Miren: je dobro ostati zato, ker se tako lahko najbolje soočimo s situacijo, smo 
otroku vzornik in mu s tem pokažemo dober zgled lepega vedenja in se bomo 
lažje umirili in obvladali razdraženega ali izzivalnega otroka. Ko nam je 
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najtežje, je mirnost najlažje ohranjati tako, da si dopovemo, da gre za otrokovo 
težavo, se zavedamo, da ni lahko in se izogibamo obrambne drže. 
 

5. Ljubezniv: veseliti se moramo otrok, vzeti si moramo čas, njihove misli in 
občutke moramo jemati resno in se spomniti, kako je biti otrok. Razložiti 
moramo, kaj počnemo, razložiti moramo naložene kazni in vedno iskati 
pozitivne plati. 
 

6. Obziren: z otroki ravnamo tako, kot bi ravnali z odraslim, postaviti se moramo 
v njihovo kožo, za vsako ceno se moramo izogibati sarkazmu in se jim ne 
smemo posmehovati. 
 

7. Ustvarjalen: preizkušati moramo nove zamisli in pristope, prepustiti se 
moramo svetu domišljije, poiskati moramo možnosti za reševanje težav in najti 
ustvarjalne ideje za sankcije in nagrade. Uporabljati moramo domišljijske 
zamisli in preusmerjati pozornost.  
 

Učitelj mora znati učinkovito poučevati. S tem se strinja tudi B. Rupar (2014), ki 
pravi, da učinkovito poučevanje zajema doseganje ciljev iz učnega načrta, pomoč 
učencem pri učenju, dobro razlago snovi in posredovanje znanja, spodbujanje 
razvoja kompleksnih znanj, zagotovitev kakovostnega pouka ipd. Učitelj mora 
delovati strokovno etično in spremljati napredek učencev, kar pomeni, da skrbi 
za lasten strokovni razvoj, sodelovanje s kolegi, delovanje v skladu z etičnimi 
vrednotami, spremlja napredek učencev ter preverja in ocenjuje znanje učencev. 
Kompetenten mora biti pri vodenju in komunikaciji in s tem skrbeti za zdravje 
učencev, zagotavljati njihovo varnost, pri učencih mora spodbujati razvijanje delovnih 
navad, skrbeti za njihov celostni razvoj, kritično mišljenje, spodbujati pozitiven odnos 
do drugih, jih pripraviti za življenje, jim svetovati pri reševanju drugih težav in jih 
vzgajati s svojim zgledom.  

Avtorica (prav tam) trdi tudi, da mora poleg vsega prej naštetega skrbeti še za 
razvijanje višjih miselnih procesov, kar zajema razvijanje ključnih socialnih 
kompetenc, skrb za lastno psihofizično zdravje, razvoj kritičnega mišljenja pri učencih 
in spodbujanje razvoja kompleksnih znanj. Ne sme pozabiti niti na učinkovito učenje 
učencev, njihovo odgovornost do dela in jih naučiti učiti se. Kljub vsem pozitivnim 
vlogam pa učitelji velikokrat spregledajo svojo vzgojno vlogo, ker se jim ne zdi 
tako pomembna kot druge in včasih slepo sledijo ciljem iz učnega načrta. 

Krek in M. Metljak (2011) navajata, da je učiteljeva dolžnost, da svoje učence vodi, 
jim nudi pomoč in oporo, kadar to potrebujejo, jih z izobraževanjem in vzgojo 
usmerjajo tako, da bodo osvojili delovne in učne navade ter postali avtonomni, 
samostojni in odgovorni posamezniki, hkrati pa pri vsem tem ne smejo nikogar 
izključevati ali privilegirati. 

Glede na cilj je pedagoška naloga učitelja preprečevanje problemov v razredu. Te 
naloge rešujejo vzgojne in učne probleme, hkrati pa imajo neposreden vpliv na boljši 
učni uspeh, boljše izobraževalne in vzgojne rezultate (Žagar idr., 2001). 

Z zgoraj naštetimi lastnostmi disciplinsko uspešnega učitelja sem se poistovetila, saj 
se jih tudi sama trudim čim bolj upoštevati in udejanjiti v praksi. 
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Delo in naloge razrednika  

Žagar idr. (2001) pravijo, da je razrednikova naloga, da v svojem oddelku zagotavlja 
pogoje, ki omogočajo uspešno vzgojno-izobraževalno delo, kot rezultat tega pa 
bodo njegovi učenci učno in vzgojno uspešni. Sredstva, ki so mu na razpolago, mora 
znati prilagajati pouku, hkrati pa se mora tudi zavedati, da se lahko pri svojem delu 
sreča z različnimi okoliščinami. Pri učencih mora spremljati njihovo aktivnost in 
odzivnost ter znati ugotoviti, kdaj kdo potrebuje njegovo pomoč. Načrtovati mora 
vnaprej, o katerih stvareh se mora dogovoriti z več učenci v razredu in o katerih le s 
posamezniki. Vedeti mora, da se lahko v primeru, če potrebuje strokovno pomoč, 
obrne na svoje kolege, vodstvo šole ali socialne delavce. Če pride do problema, 
mora najprej poiskati njegov vzrok, se soočiti z njim in ga šele potem začeti reševati. 
Razrednik se mora zavedati, da se nikoli ne bo izognil vsem težavam, ne glede na to, 
koliko delovnih izkušenj ima in koliko se bo trudil. Poleg vseh teh nalog razrednikovo 
delo zajema še vodenje dela oddelčnega učiteljskega zbora, analiziranje vzgojnih in 
učnih rezultatov oddelka, sodelovanje s šolsko svetovalno službo in starši, reševanje 
učnih in vzgojnih problemov posameznih učencev, odločanje o vzgojnih ukrepih in 
opravljanje drugih nalog v skladu z veljavno zakonodajo. 

Avtor (prav tam) pravi tudi, da je uspešnost dela razrednika odvisna od 
strokovnega znanja predvsem s pedagoško-sociološkega področja, ki mu 
pomaga pri reševanju problemov z učenci v razredu in pri uspešnejšem vodenju 
oddelka ter od ustreznih osebnostnih lastnosti, ki pripomorejo k pozitivni razredni 
klimi, spodbuja zaupne in pristne medsebojne odnose in utrjujejo njegovo avtoriteto. 
Razred je za učence socialni prostor, ki ima na posameznika in njegov razvoj velik 
vpliv. Zato je naloga razrednika, da spodbuja, uresničuje in razvija ustrezno socialno 
klimo, kjer bo vsak izmed učencev našel svoj prostor in se bo v svojem razredu tudi 
dobro počutil ter uspešno potrjeval.  

V svojem oddelku mora razrednik uveljavljati in razvijati demokratični način 
vodenja. Vsi učenci morajo biti enakopravni med sabo, ne glede na to, kako različni 
so si glede na sprejemanje različnih mnenj, spoštljivosti, tolerantnosti, odgovornosti, 
dolžnosti in pravic. Razrednik jih mora navajati in spodbujati pri tem, da bi se enako 
vključevali in sprejemali enake možnosti, ki se jim ponujajo (Žagar idr., 2001). 
Interakcije med učenci in učitelji imajo velik vpliv na vedenje in učenje v razredu. O 
tem pišeta Ayers in Gray (1998), ki dodajata, da se v vsakem razredu oblikujejo 
skupine, na drugi strani pa so še posamezniki, ki se lahko srečujejo v negativnih ali 
pozitivnih interakcijah. 

 

4.1 TIPI VODENJA IN VZPOSTAVLJANJE DISCIPLINE 
 

Strategije vodenja razreda 

M. Pšunder (2011) iz sodobne literature s področja vodenja povzema, da strategije 
vodenja razreda z vidika namembnosti lahko razvrstimo v dve skupini: 

• preventivne, proaktivne in 
• reaktivne strategije. 
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Proaktivne strategije zajemajo učiteljeva vedenja, ki jih uporabljajo, da bi se 
verjetnost pojavljanja neprimernega vedenja pri učencih zmanjšala. Učitelj spremeni 
situacijo še preden se problemi pojavijo oziroma stopnjujejo. Sem sodi oblikovanje 
pravil, nagrajevanje primernega vedenja ipd. Proaktivne strategije uvrščamo med 
preventivne, saj predstavljajo pozitivne pristope k vodenju razreda. Če učitelj želi, da 
je njegovo poučevanje uspešno, mora ustvariti in vzdrževati red v razredu. 

Reaktivne strategije so ravno obratne od proaktivnih, saj sledijo neprimernemu 
vedenju (Pšunder, 2011). 

 

Preglednica 4: Razlike med mnenji različnih avtorjev o definiciji učinkovitega 
učitelja 
Avtor Lastnosti 

učinkovitega 
učitelja 

Učiteljeva ravnanja in odzivi 

Reeve 
(2006) 

Učitelji podpirajo 
avtonomijo učencev 
in spodbujajo 
participacijo. 

• Učencem pozorno prisluhnejo; 
• jim dajo priložnost za pogovor; 
• ko učenci ne vedo več, kako naprej, jim 

dajo predloge in jih s tem spodbudijo; 
• jim dajo priložnost, da delajo na svoj 

način; 
• spodbujajo vztrajnost in napore 

učencev; 
• sedežni red in material prilagodijo tako, 

da pripomočke uporabljajo vsi učenci in 
med seboj sodelujejo, se pogovarjajo, 
aktivno delajo; 

• jasno potrdijo učenčeve perspektive. 
Stronge 
(2007) 

Učinkovit učitelj, ki 
želi med seboj in 
učenci vzpostaviti in 
vzdrževati pozitivne 
odnose. 

• Učencem da možnost za sodelovanje 
in sprejemanje odločitev; 

• je do njih prijazen in oseben; 
• jim zaupa odgovornosti in jih spoštuje, 

jih obravnava kot odrasle takrat, ko je 
to primerno; 

• dela skupaj z učenci in ne tako, da 
učenci delajo stvari zanj; 

• je pozoren na besede učencev; 
• se zna pošaliti in uporabljati smisel za 

humor; 
• več časa nameni interakciji in 

neposrednemu delu z učenci. 
M. Pšunder 
(2011) 

Zna poskrbeti za 
dobre odnose z 
učenci. 

• Je pravičen; 
• se zaveda pomembnosti medosebnih 

odnosov; 
• je dober zgled; 
• pri učencih išče dobro in se izogiba 

nekonstruktivnih kritik; 
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• do njih je prijazen, spoštljiv in pozitivno 
usmerjen; 

• deluje proaktivno in preventivno; 
• učencem je pripravljen pomagati in se 

zavzema zanje; 
• zna vzpostaviti sodelovalno, varno in 

demokratično oddelčno skupnost; 
• pri učencih išče dobro in se izogiba 

nekonstruktivnih kritik. 
 

Vsi avtorji se nagibajo h demokratični skupnosti v razredu in enakosti. Reeve (2006) 
je naklonjen učencem, saj v osredje postavlja učenca, ki ga mora učitelj usmerjati, 
mu prisluhniti in pomagati. Stronge (2007) poudarja pomen vzpostavljanja in 
vzdrževanja pozitivnih odnosov v razredu ter enakost med učiteljem in učenci, M. 
Pšunder (2011) pa izpostavi naloge učitelja oziroma predloge za vzpostavitev dobrih 
odnosov med učenci in učiteljem. 

 

Vec (2009a) navaja različne tipe vodenja, ki se povezujejo s tipi vzgoje v družini. 

1. Avtoritarno: je zasnovano na podrejanju. Otroci, ki se mu prepustijo, ne znajo 
sprejemati odgovornosti za svoje ravnanje, saj vse uredijo drugi. Sčasoma to 
vodenje postane omejujoče, ker so v ospredju potrebe odraslih in ne otrok. 
Posledice tega so, da se otrok začne upirati povsod, kjer se lahko, poskuša si 
podrediti druge ali pa postane pretirano prilagodljiv. 
 

2. Popustljivo ali »laissez-faire«: otroku je dopuščeno vse, je skoraj brez 
omejitev. Rezultat tega je razvajen otrok, nesocialen, včasih celo antisocialen, 
ne upošteva zahtev odraslih, skrbi samo za svoje potrebe, ne glede na ostale. 
Z vstopom v šolo se mora prilagajati drugim, kar povzroča nenehne konflikte, 
ker mu ostali niso pripravljeni povsod ugoditi. 
 

3. Kaotično vodenje: v njem se pojavlja več stilov (avtoritarno, popustljivo) in se 
nenehno prepletajo. Posledice so, da otrok poskuša sam najti usmeritev in 
stalnost, ki je od staršev ne dobi: včasih se to kaže kot bolezen (dobi 
pozornost), umik vase (avtizem), moteče ali celo disocialno vedenje ipd. 
 

4. Brezbrižnost ali nevpletenost: ko odrasli niso sposobni ali ne znajo 
vzpostavljati čustvenega odnosa z otrokom. Tako otrok sam (brez postavljenih 
mej) uravnava svoje vedenje ali pa se, ko brezbrižnost dojema kot način 
kaznovanja, z motečim vedenjem poskuša taki »kazni« upreti. 
 

5. Demokratično (fleksibilno, permisivno) ali avtoritativno: prevladujejo 
vrednote, ki se navezujejo na enakost, svobodo in odgovornost. Pri takem 
vodenju je veliko svobode, vendar so zraven omejitve, upošteva se potrebe in 
želje posameznikov, vendar nikoli na račun drugih. Vsak ima pravico do svojih 
potreb, vendar mora izbrati pravi način za njihovo zadovoljitev. Odrasli 
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smiselno in utemeljeno postavljajo meje in vztrajajo pri tem, da jih otrok 
spoštuje. Meje in pravila postavljajo in spreminjajo vzporedno z otrokovim 
razvojem, zrelostjo in stopnjo samostojnosti ter sposobnosti. Temelji na 
dogovarjanju. Lahko izziva tudi moteče vedenje, ko otroci takega vodenja niso 
navajeni in pri otrocih, ki imajo že izoblikovane motnje vedenja, saj ga lahko 
dojemajo kot popustljivo ali kaotično vedenje. 

Ayers in Gray (1998) sta mnenja, da naj bi v šoli prevladoval demokratični pristop 
oziroma poučevanje, ki je nasprotje avtokratskemu in permisivnemu stilu. Učitelj, ki 
bo uporabljal tak pristop, bo pri učencih spodbujal notranjo motivacijo in razvoj 
samodiscipline, obratno pa učitelj, ki se poslužuje avtokratskega pristopa, učence, ki 
kršijo pravila, za to kaznuje. Permisivni učitelj se za kršenje pravil ne zmeni, učencev 
za to ne kaznuje in pri njih ne spodbuja razvoja discipline. Razred je demokratičen 
takrat, ko učitelj in učenci skupaj oblikujejo pravila, hkrati pa tudi določijo posledice za 
njihovo kršenje. 

 

4.2 DISCIPLINA IN VRSTE DISCIPLIN  
 

M. Pšunder (2011, str. 16) pravi: »Disciplino je mogoče opredeliti v treh pomenih, in 
sicer kot (SSKJ, 2000): 

• stroka, panoga; 
• sistem pravil; 
• ukrepanje, kaznovanje.«  

»Disciplina pomeni ukrepe, ki hkrati spodbujajo razvoj samokontrole in odgovornosti. 
Ta definicija priznava, da je razvoj samokontrole temeljni cilj vzgoje, ki ga je mogoče 
doseči z demokratičnim in s humanim vodenjem in disciplino« (Pšunder, 2011, str. 
21). 

Šućur (2006, v Krapše idr., 2006) piše, da je disciplina glavna težava podaljšanega 
bivanja, tako zaradi drugačnega vodenja, ki se razlikuje od vodenja pouka, kot večje 
sproščenosti otrok. Zato zlasti v podaljšanem bivanju nastajajo različni problemi. Med 
njimi avtor izpostavlja pretepe, žaljenje sošolcev, nagajanje, draženje, uporabo grdih 
besed, učenci si nočejo pravično razdeliti stvari, ki so na razpolago v razredu, se z 
določenimi otroki ne želijo družiti in se ne želijo z njimi igrati. 

Samodisciplina 

»Samodisciplina je idealen cilj, nasprotje sovražni disciplini, kjer so nerazumne 
zahteve podkrepljene s strogimi kaznimi. Učenci se negativno odzivajo na 
samovoljno discipliniranje, ki temelji na izražanju moči. Pozitivna disciplina omogoča 
učencem doživljanje svobode hkrati z občutkom odgovornosti za posledice svojih 
dejanj. Le-te ne bodo kaznovalne, ampak naj izvirajo iz dejanja« (Ayers, Gray, 1998, 
str. 22). 

Pri samodisciplini gre za to, da učitelj poskuša učencu pokazati, kako se mora 
odzvati v posameznih situacijah. Njen cilj je, da učenec sam ve, katero je zaželeno in 
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katero nezaželeno vedenje. V primeru, da je njegovo vedenje nezaželeno, mora to 
ugotoviti sam in ga tudi popraviti, brez, da ga kdo opozori na to. 

Preventivna disciplina 

Posameznik, ki ima dovolj samospoštovanja in ustrezno samopodobo, je osnova 
preventivne discipline. K. Lenič in T. Devjak (2010, v Kranjčan in Benčič, 2010) trdita, 
da je za uspešen pedagoški proces treba vzpostavljati pozitivne odnose. Za 
doseganje preventivne discipline moramo v naše delo vpletati načela doživljajske 
pedagogike in hkrati delovati na več ravneh. 

 

Preglednica 5: Štiri skupine spretnosti preventivne discipline, ki ločijo 
učinkovitega učitelja od neučinkovitega (Kounin, 1970) 
Ime skupine Učiteljeve naloge 

Ohranjanje 
tekočega 
poteka ure 

• Dobra pripravljenost učitelja na uro z ustreznimi pripomočki; 
• seznanjenost učencev z aktivnostmi in cilji že na začetku ure; 
• učitelj poudarja sprejemljiva vedenja; 
• je pozoren na potrebe učencev; 
• pred začetkom dela mora posredovati jasna navodila in omejiti 

čas posameznih aktivnosti;  
• če se bodo aktivnosti menjavale, jih mora tudi na to opozoriti 

že pred začetkom dela, da kasneje ne pride do zmede; 
• ne sme preskakovati s teme na temo, ker bi s tem zmedel 

učence; 
• ne sme dovoliti učencem, da ga zavedejo z nepomembnimi 

vprašanji. 

Ohranjanje 
zanimanja 
učencev 

• Spreminjanje tona, glasnosti in hitrosti glasu; 
• pokazati mora navdušenje do snovi, ki jo predava; 
• uporabljati mora različne metode in oblike poučevanja, ki 

ustrezajo določenim ciljem; 
• po razredu se mora gibati in to dovoliti tudi učencem (vendar 

samo z njegovim dovoljenjem); 
• snov mora biti izzivalna in skladna z učenčevimi interesi. 

Ohranjanje 
občutka 
odgovornosti 
učencev za 
učenje 

• Vzpostaviti mora stik z več učenci, preden pokliče nekoga, da 
odgovori; 

• učencu mora dati čas za razmislek pred odgovarjanjem in ga 
mora znati spodbuditi, da nadaljuje z odgovorom, če se mu 
»zatakne«; 

• sprejeti mora več odgovorov, preden pove pravilnega; 
• popraviti mora vse domače naloge. 

Dajanje 
občutka 
učencem, da 
so 

• Če je le mogoče, se mora postaviti tako, da ima pregled nad 
celotnim razredom; 

• ko govori z enim učencem, mora imeti pod nadzorom tudi 
ostale učence; 

• ko se učenec vede neprimerno, ga mora opozoriti na to, saj s 
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nadzorovani tem sporoča tudi ostalim, da tako vedenje ni sprejemljivo. 

 

Korektivna disciplina 

M. Pšunder (2004) pravi, da so nekateri avtorji mnenja, da je učitelj odgovoren za 
spreminjanje neprimernega vedenja učencev. Pod pojem »korektivna disciplina« naj 
bi sodile aktivnosti, ki so namenjene spreminjanju neprimernega vedenja učencev in 
jih določa učitelj. Pri tej vrsti discipline naj bi učitelj pustil učencem, da svoje vedenje 
spremenijo sami, drugi avtorji pa menijo, da so za spreminjanje neprimernega 
vedenja odgovorni tako učenci kot učitelj, ki naj bi učencem pri neprimernem vedenju 
ponudil pomoč, oni bi pa morali znati sami oceniti in spremeniti svoje neprimerno 
vedenje.  

Pozitivna in negativna disciplina 

»Pozitivno disciplino najlažje dosežemo s sodelovanjem med učiteljem in učenci. 
Pogovorijo in strinjajo se naj o zaželenem vedenju, razrednih pravilih in posledicah za 
učenca, ki se neprimerno vede« (Ayers, Gray, 1998, str. 22). 

Bistvene razlike med pozitivno in negativno (kaznovalno) disciplino  

Scarpaci (2007) pojasnjuje, da je negativna disciplina: 

• naložena od zunaj, pozitivno si pa posameznik nalaga sam in je dogovorjena; 
• posamezniku povzroča neugodje in ga izloča, pozitivna ga pa krepi; 
• slabi medosebne odnose, pozitivna jih krepi; 
• krepi neuspehe, pozitivna pa spodbuja razvoj samospoštovanja in 

samokontrole; 
• temelji na kaznovanju, pozitivna pa na postopkih;  
• je lahko pretirano stroga in razumljena kot nepravična, pozitivna pa je sprejeta 

kot razumna in pravilna;  
• se usmerja na vedenje učencev, pozitivna pa izpostavlja, kako se stvari 

naredijo; 
• uporablja kazni in nagrade, pozitivna pa posledice kot podkrepitve; 
• temelji na zunanjem vrednotenju, pozitivna pa na samovrednotenju; 
• je nepričakovana in poljubno izbrana, pozitivna pa je pričakovana in dosledna; 
• je reaktivna, pozitivna pa proaktivna. 

 

Temeljna cilja discipline po Bagleyju (1914, v Pšunder, 2011), ki sta aktualna tudi 
danes: 

• 1. cilj: vzpostavljanje in vzdrževanje pogojev, ki so temeljni za napredovanje 
šolskega dela; 

• 2. cilj: priprava učencev, da bodo kot odrasli znali sodelovati v organizirani 
družbi, da bodo svobodni in bodo znali ravnati odgovorno. 

M. Pšunder (2011) poudari, da ima disciplina negativno definicijo, ker naj bi pomenila 
vsiljevanje poslušnosti in reda. Pojem vsiljevanje pod disciplino pomeni kaznovanje 
slabega vedenja. Negativen pomen ima takrat, ko jo poskušamo vzpostaviti s 
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kaznovanjem, pozitiven pa, ko je njen cilj samodisciplina in spodbuja razvijanje 
samokontrole in odgovornosti. Postopki pozitivne discipline podpirajo njene posledice 
in obratno. Pri pozitivni disciplini posledice oblikujejo učenci skupaj z učiteljem in so 
jih zato tudi bolj pripravljeni sprejeti. 

 

4.3 DISCIPLINA V ŠOLI IN DISCIPLINSKI PRISTOPI 
 

Disciplina v šoli 

M. Pšunder (2004) govori o pomanjkanju discipline, ki v današnjih časih predstavlja 
enega največjih problemov šole. Učenci zmerjajo učitelje, jih ne spoštujejo, izostajajo 
od pouka, niso dovolj pripravljeni za učenje, so apatični, starši ne sodelujejo več s 
šolo tako kot včasih, revščina narašča, hkrati pa se vedno pogosteje pojavlja nasilno 
vedenje v šolah. Martin in Sugarman (1993, v Pšunder, 2004) sta iz raziskav 
ugotovila, da učitelji porabijo za reševanje individualnih problemov v razredu, 
pripravo učencev na pouk in obravnavanje neprimernega vedenja približno 50 
odstotkov vsega časa. Učitelji imajo vedno več znanja na področju pedagogike in 
psihologije, poleg tega pa je tudi šolsko okolje vedno bolj naklonjeno potrebam 
učencev kot v preteklosti, vendar kljub temu število disciplinskih problemov v šoli 
narašča. Za to so odgovorne spremembe v družini, šoli in širše družbene 
spremembe. Dejavnikov, ki povzročajo večino neprimernih vedenj je vedno več in se 
med seboj prepletajo. Učitelj lahko nanje različno vpliva in jih nadzira, vendar se 
mora najprej tega vpliva na vedenje učencev zavedati. 

Učiteljev disciplinski pristop 

M. Pšunder (2004) ne verjame, da lahko določimo, kateri disciplinski pristop bi v 
razredu vsakič deloval, ker so si učenci med sabo tako različni, hkrati pa se 
razlikujejo tudi okoliščine, v katerih pride do disciplinskih problemov. Določen 
disciplinski pristop je lahko v nekem razredu zelo učinkovit in vsakič deluje, ko pa ga 
bo učitelj uporabil v nekem drugem razredu, pa kar na enkrat ne bo več deloval, ker 
bodo tam drugačni učenci in drugačno okolje. Lahko pa ta pristop deluje na vse 
učence v določenem razredu, medtem ko na enega posameznika v istem razredu ne 
bo deloval.  

Štiri stopnje učiteljeve profesionalne zrelosti na področju pristopanja k 
disciplini (Katz, 1972, v Pšunder, 2004): 

1. stopnja: Na tej stopnji učitelj nima veliko izkušenj. Med razrednimi 
aktivnostmi ne želi, da pride do disciplinskih problemov, vendar ko le-ti 
nastanejo, jih rešuje na podlagi svoje intuicije. Pri reševanju uporablja le dve 
ali tri tehnike, ki pa pri vseh učencih ne učinkujejo. Pri tistih učencih, ki se na 
njegove tehnike ne odzivajo, uporabi strožje pristope, ki so skladni z njegovimi 
vrednotami. Ker se njegove vrednote in njegova praksa ne skladata, je 
nezadovoljen in začne popuščati, kar nima nobenega učinka in se tega tudi 
zaveda. Na disciplinske probleme se odziva z vsemi od popustljivih do strožjih 
disciplinskih pristopov, vendar rezultatov, ki jih želi, nikoli ne doseže, zato je 
nezadovoljen in ima občutek neučinkovitosti. 
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2. stopnja: Na drugi stopnji je učitelj razmišljajoč in samozavesten. Pozna in 
uporablja že kar nekaj različnih tehnik za ohranjanje discipline v razredu. 
Težave ima pri problematičnih učencih, ki se ne odzivajo na te njegove 
tehnike, zato zanje porabi veliko časa, ki bi ga lahko namenil ostalim 
učencem. Po pomoč se obrača k svetovalni službi ali ravnatelju. 
 

3. stopnja: Na tretji stopnji je ustaljen in izkušen. Zanaša se na svoje izkušnje in 
verjame v svojo profesionalnost in vase ter v svoje sposobnosti. Pri 
problematičnih učencih se po pomoč obrne h kolegom in strokovnjakom, 
vendar ne zato, ker bi bil pri delu z njimi neuspešen, ampak ker bi rad izvedel, 
katere pristope pri težavnih učencih uporabljajo oni, da bi razvil še večjo 
učinkovitost pri delu s problematičnimi učenci. 
 

4. stopnja: Na zadnji stopnji je učitelj analitičen in profesionalen. Zanima se za 
to, kakšno šolo imajo učenci radi in ali so pravila in postopki postavljeni za 
udobje učiteljev ali v dobro učencev. Velikokrat je mentor mladim učiteljem 
začetnikom. Tehnike ne uporablja samo v šoli med poukom, ampak tudi kot 
spretnosti v medčloveških odnosih in kot metode za delo v konfliktnih 
situacijah z učenci in odraslimi (starši, kolegi, vodstvom). 

Iz zgoraj opisanih stopenj lahko razberem, kako pomembne so učiteljeve izkušnje 
na področju dela z otroki in poučevanja. Več let kot ima prakse, bolj vpeljane in 
inovativne so tehnike dela z otroki, ter bolj samozavesten in prepričan vase je 
učitelj.  

Trije temeljni disciplinski pristopi po Wolfgangu (1999): 

1. Pristop šibkega nadzora: 

Temelji na vzpostavljanju primernega odnosa med učenci in učiteljem, pri čemer 
večinoma učenci sami odločajo o svojem vedenju. Učitelj je odgovoren za 
uveljavljanje pravil v razredu, učence usmerja, da prepoznajo primerno vedenje in 
izberejo ustrezne posledice in pravila zanj. Učitelj učenca ne sme obsojati, ampak mu 
mora pomagati videti problem in ga usmeriti k primernim odločitvam za razrešitev 
problema. To naj bi višalo otrokovo samokontrolo vedenja in ustavilo njegovo 
neprimerno vedenje.  

2. Pristop zmernega nadzora: 

Pri tem pristopu je v ospredju interakcija med učiteljem in učenci in izpostavlja, kako 
nujno je skupno iskanje rešitev. Temelji na prepričanju, da je razvoj odvisen od 
interakcije med notranjimi in zunanjimi dejavniki. Njegovi zagovorniki potrebe celotne 
skupne postavljajo pred potrebe posameznika. Ker otroci sprva še ne znajo 
prepoznati neprimernih vedenj, za to potrebujejo priložnosti, da se soočajo s 
posledicami lastnega vedenja, ki se odražajo tako na njih samih kot tudi na okolici. 
To naj bi jih spodbujalo k vedno bolj sprejemljivemu vedenju.  

 

3. Pristop intenzivnega nadzora: 

Ta pristop pripisuje vrednost postavljenim pravilom in posledicam nespoštovanja 
pravil, pri tem pa učitelj prevzema odločilno vlogo. Temelji na prepričanju, da je 
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razvoj rezultat zunanjih dejavnikov. Predstavniki tega pristopa so prepričani, da so 
otroci brez notranjih potencialov, zato niso sposobni sami zase učinkovito odločati o 
svojem vedenju, ga ne znajo nadzirati in uresničiti. V primerjavi z njimi imajo odrasli 
več izkušenj in se bolj zavedajo posledic določenih vedenj. Zato lahko odločajo 
namesto otroka, vendar morajo paziti, da so odločitve skladne s tem, kar je dobro za 
otroka. Tako odrasli postanejo odgovorni za postavljanje meril in želeno vedenje, 
izbiranje posledic za neprimerno vedenje in njihovo dosledno uresničitev (Pšunder, 
2004). 

 

Postopki za delo v razredu, na katere moramo paziti v posameznem delu pouka 
(Pšunder, 2011) 

Že pri vstopanju v razred mora učitelj pretehtati, kako bo kontroliral ta postopek. 
Učence lahko sprejme pri vratih, lahko priredi privlačno časovno omejeno aktivnost 
ali pa kaj drugega, učinkovitega. Če učenci v razred kljub vsemu vstopijo hrupno, jih 
lahko pošlje nazaj in postopek ponovijo. Na začetku ure mora pridobiti pozornost. 
Najprej mora počakati, da se učenci umirijo, saj bodo v primeru, da bo govoril takrat, 
ko oni povzročajo hrup, mislili, da so ta dejanja sprejemljiva. Prav tako ni dobro, če 
učitelj preveč povzdiguje glas, da bi s tem pridobil pozornost. Pridobivanje pozornosti 
pa je pomembno tudi med samo šolsko uro. Motnje pouka največkrat predstavljajo 
kršitve discipline v šoli. Med njih sodijo klepetanje, skakanje v besedo, zamujanje ipd. 
Učitelj se na njih mora odzvati hitro in odločno, pri tem pa mora uporabiti pozitiven in 
samozavesten ton. Uporabi lahko tudi neverbalne signale, včasih pa lahko motnje 
tudi ignorira in pozornost preusmeri na učence, ki sodelujejo. Če je motečih učencev 
več, je bolje, da preneha z govorjenjem, usmeri pogled v razred in poda odločno in 
kratko opozorilo.  

Pri dodeljevanju nalog in navodil se največkrat pojavijo problemi, ko mora učitelj 
ponoviti navodila, ker jih učenci niso slišali ali razumeli. To ponavljanje lahko 
spodbudi disciplinske probleme. Edvards (2008) pravi, da naj bi se učitelj izogibal 
ponavljanju navodil, ker nekateri učenci tako z njim manipulirajo, nekateri pa se ob 
ponovitvah zmedejo ali dolgočasijo. To lahko učitelj poskuša preprečiti tako, da poda 
navodila tudi v drugi in ne samo ustni obliki. Navodila morajo biti podana postopoma, 
biti moramo previdni pri uporabi pridevnikov, ker so lahko razumljeni subjektivno, jih 
podajamo učencem na različne načine, biti morajo podana v pravem trenutku (učitelj 
mora najprej pridobiti pozornost učencev), pri količini posredovanih informacij 
upoštevamo starost učencev, njihovo zrelost, izkušnje z našimi navodili in zahtevnost 
danih navodil; način posredovanja navodil v zvezi s pravili in s posledicami pa vpliva 
tudi na odnos med učenci in učitelji.  

V razredu lahko hitro nastanejo motnje, če razdeljevanje pripomočkov in drugih 
stvari ne poteka tekoče in utečeno. Učitelj lahko pripomočke razdeli vnaprej, kar 
sicer ni najbolj priporočljivo, saj obstaja verjetnost, da se bodo učenci z njimi začeli 
igrati in zato ne bodo poslušali navodil. V primeru, da jih razdeli po podajanju navodil, 
pa lahko zmoti potek dela učencev, zato mora način razdeljevanja prilagoditi razredu 
oziroma odzivom učencev. Preveriti mora, ali vsi pripomočki delujejo tako, kot 
morajo, saj bodo učenci zaradi popravljanja imeli med uro več časa za neprimerno 
vedenje.  
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Učitelji pri načrtovanju premikov v razredu (fizična menjava mesta, prostora v 
učilnici, postavitev v skupine ipd.) pogosto pozabijo na to, kako bodo ohranjali 
kontrolo učencev. Prepričati se mora, da je natančno vnaprej določil, kaj od učencev 
pričakuje, šele nato lahko pričakovano od učencev tudi zahteva. Načrtovati mora tudi 
svoj položaj med premikom skupine, da bo lahko videl vse učence, za katere je 
odgovoren. Dobro je, da podkrepi vedenje učencev, ki se primerno vedejo, saj jih 
bodo ostali posnemali.  

Skupinske dejavnosti imajo zelo pozitiven učinek na učne dosežke učencev, hkrati 
pa pozitivno učinkujejo tudi na sklepanje prijateljev, prakticiranje vloge vodje in 
socialni razvoj učencev. Učitelj mora pri sodelovalnem učenju in ostalih skupinskih 
aktivnostih učence seznaniti, kaj od njih pričakuje, skrbno mora izbrati postopke, ki jih 
bo izvajal, saj težko sočasno nadzoruje delo v več skupinah hkrati. Postopke za delo 
v skupini je treba učencem predstaviti takoj prvič, ko se srečajo s skupinskim delom, 
kasneje pa jih samo še utrjujemo. Oblikovanje skupin se začne pri razvrščanju 
učencev. Učitelj jim ne sme vedno pustiti, da se razvrstijo sami, saj se morajo vsi 
naučiti sedeti in delati tudi z drugimi in ne samo z najboljšimi prijatelji. Učenci morajo 
biti seznanjeni s temeljnim namenom dela v skupinah. Pri delu veljajo enaka pravila 
in postopki kot med ostalimi oblikami dela. Učenci morajo biti opozorjeni na jakost 
glasnosti, da ne motijo dela drugih skupin. To težavo lahko rešijo tako, da v primeru 
glasnosti učitelj pokaže nek signal, učenci se pa morajo na ta signal odzvati. Za 
signal se mora učitelj dogovoriti skupaj z učenci.  

Na koncu dela se velikokrat zgodi, da nekateri učenci začnejo že s pospravljanjem 
stvari še preden so končali z delom in s tem povzročajo hrup ter motijo ostale 
učence. Edvards (2008) meni, da bi moral biti čas ob koncu ure učinkovito izrabljen in 
bi učitelj med njem lahko posredoval še zadnja navodila za naloge ali pa bi ga 
posvetil nagrajevanju učencev. J. Bluestein (1997) pa meni, da učenci velikokrat ne 
opravijo domačih nalog ravno zato, ker so preslišali navodila zanje, ki so bila podana 
ob koncu ure. Učitelj bi moral učencem povedati, da bodo lahko pravočasno odšli iz 
razreda, če bodo delali do takrat, ko jim bo dal znak za konec, vendar bi v tem 
primeru učitelj moral poskrbeti, da bi res vsi končali z delom.  

 

4.4 STRATEGIJE ZA OBRAVNAVANJE VEDENJSKIH TEŽAV 
 

Strategije, ki jih uporabljamo za obravnavanje manjših problemov (Pšunder, 
2011): 

• neverbalni signali (usmeritev pogleda, dvig obrvi, sprememba obrazne mimike, 
kretnje); 

• uporaba bližine (učitelj se ob neprimernem vedenju premakne v bližino 
motečega učenca);  

• uporaba učenčevega imena (glasno pokliče učenca po imenu); 
• zasebno opozorilo (pristopi k učencu in mu tiho pove, da je njegovo vedenje 

neprimerno in ga mora spremeniti); 
• jaz sporočila (učitelj ubesedi vedenje, kot ga vidi on in s tem izpostavi svoja 

čustva); 
• opominjanje na pravila, 
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• možnost izbire za učenca (rečemo učencu: »Ali se boš vedel primerno ali pa 
boš nadaljeval z motečim vedenjem in se soočil s posledicami.« ‒ v resnici 
pričakujemo, da bo prenehal z neprimernim vedenjem); 

• pohvala primernemu vedenju (učitelj ignorira neprimerno vedenje motečega 
učenca in hkrati pohvali vedenje učenca, ki se vede ustrezno); 

• preusmeritev učenčeve aktivnosti (učitelj mora ukrepati takoj, ko opazi moteče 
vedenje); 

• spodbuditev poteka aktivnosti (učitelj mora poskrbeti za hitrejše prehode od 
ene dejavnosti k drugi, da se učenci vmes ne začnejo dolgočasiti); 

• posredovanje dodatnih navodil (v primeru, da učenec naloge ni razumel); 
• uporaba humorja (učitelj s tem še najbolj razbremeni sebe, mora pa paziti, da 

je ustrezen glede na starostno stopnjo učencev).  
 

Strategije za obravnavanje vztrajnejšega neprimernega vedenja (Pšunder, 
2011): 

• uporaba vprašanj (vprašanja tipa »Kaj?«, »Zakaj?«); 
• opozorilo in soočanje s posledicami (učencu učitelj jasno in odločno postavi 

zahtevo, kaj od njega pričakuje, sporoči mu, da je vedenje neustrezno, in mu 
pove, katero je neustrezno, če pa vidi, da učenec kljub opozorilu ne preneha, 
mu pove, kakšne bodo posledice: »Če ne boš prenehal klepetati, te bom 
presedel.«); 

• individualni pogovor učitelja in učenca (pogovor, usmerjen v reševanje 
problema; pogovor poteka brez drugih oseb); 

• odvzem privilegijev ali želenih aktivnosti (učitelj mora vedeti, katere stvari 
imajo učenci radi in jih pojmujejo kot privilegije); 

• dodelitev dodatnih nalog (dodatni krog pri športu, izpeljava formule pri kemiji 
ipd.); 

• pridržanje (po kosilu, v odmoru ali po šoli); 
• izolacija oziroma odstranitev učenca (namen tega je odmaknitev učenca od 

ostalih, ki bi lahko spodbujali njegovo neprimerno vedenje – »time out«); 
• napotitev v obravnavo zunaj razreda (k ravnatelju, njegovemu pomočniku ali 

svetovalni službi); 
• vključitev drugih strokovnjakov (ko učitelj problemov ne more rešiti sam ali 

celo ni pristojen za njihovo reševanje); 
• uporaba posledic na ravni šole (vzgojni opomini in alternativni ukrepi, ki so 

določeni v zakonodaji in v šolskih aktih); 
• uporaba strategij za reševanje problemov (šeststopenjski model reševanja 

problemov, ki ga predlaga B. Coloroso (1996): 
 

1. ugotavljanje in opredelitev problema 
2. iskanje možnih rešitev 

3. ovrednotenje možnih rešitev 
4. izbira najučinkovitejše rešitve 

5. izdelava načrta in izvedba 
6. ovrednotenje problema in njegove rešitve 
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• oblikovanje individualne pogodbe (ko so učenčevi problemi kronični ali zelo 
zahtevni in terjajo takojšnje ukrepanje; pogodbo podpiše tudi učenec, zato je 
njena izpolnitev zanj obvezujoča); 

• sestanek s starši. 

 

Nasveti za obvladovanje vedenja (Cowley, 2007a): 

• osredotočeni moramo biti na tiste stvari, ki jih mi in otroci delamo dobro; 
• ker ustaljene navade pripomorejo k občutku varnosti, moramo oblikovati rutino 

in red; 
• otroku moramo dati jasno vedeti, kaj je dovoljeno in kaj ne. To najlažje 

naredimo z oblikovanjem mej; 
• držati se moramo svojih zahtev in načel ter biti dosledni; 
• otrok naj sam izbere vedenje, mi ga naučimo sprejemati posledice 

neprimernega vedenja; 
• otrokovo vedenje moramo že od samega začetka oblikovati s spodbudnim in 

pozitivnim pristopom; 
• če želimo, da se bomo otroci vedli tako kot mi od njih pričakujemo, moramo 

uporabiti manj kaznovanja in več nagrajevanja; 
• ne smemo se spuščati v nesmiselne prepire, biti moramo razumni, določiti 

poštene meje in se jih dosledno držati; 
• moramo se znati prilagajati in sprejemati kompromise. 

 

Največje napake pri ukrepanju (prav tam): 

• če grožnje ne uresničimo, s tem spodbijamo svojo avtoriteto; 
• ne smemo se prehitro in preveč vznemirjati, ker z jezo ne bomo mogli 

obvladovati otrokovega vedenja; 
• ne smemo biti negativni in na otroku videti samo slabih stvari, ker bomo s tem 

stanje samo poslabšali; 
• prepiranju se izognemo s pošteno in jasno postavljenimi mejami, ki nam jih ne 

bo treba vsakič znova utemeljevati; 
• otroku moramo pustiti da se sam umakne in ga ne smemo stiskati v kot, ker ne 

ve točno, kdaj je za to primeren trenutek; 
• ne smemo biti preveč samokritični, ampak moramo gledati pozitivno tudi nase, 

ne samo na otroka. Iz svojih napak se moramo znati učiti. 

 

Učinkovito nagrajevanje vedenja otrok (Cowley, 2007b): 

• nagrada je učinkovita samo takrat, ko si jo otrok resnično želi; 
• nagrade moramo prilagoditi starosti otrok; 
• pri različnih otrocih so učinkovite različne nagrade; 
• ugotoviti moramo, kaj se najbolj obnese pri nas in naših otrocih oziroma pri 

vsakem od naših otrok; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Poklukar; magistrsko delo 

45 
 

• ko najdemo učinkovito nagrado, jo dobro izkoristimo in jo pogosto 
uporabljajmo; 

• ne pozabimo, da vsak otrok odrašča in se spreminja, s tem pa se morajo 
spreminjati tudi nagrade, ki so zanj primerne. Ko nagrada ne bo več dajala 
želenega učinka, jo moramo zavreči; 

• najboljše in najučinkovitejše nagrade so pogosto brezplačne in preproste za 
uporabo; 

• pri nagrajevanju bodimo izvirni in inovativni. 

 

Učinkovito kaznovanje vedenja otrok (Cowley, 2007b): 

• kazni moramo uporabljati čim redkeje, vendar jo otrok kljub temu mora dobiti, 
kadar si jo zasluži; 

• zapomniti si moramo, da lahko kaznovanje ustvarja negativno vzdušje in 
škodljivo vpliva na odnos med učiteljem in otrokom; 

• če je le mogoče, uporabimo bolj pozitivne metode, kot je preusmerjanje 
pozornosti; 

• kazen je učinkovita najbolj takrat, ko je otrok resnično ne želi; 
• kazni moramo prilagajati starosti otrok; 
• če uporabljamo različne kazni, bodo bolj učinkovale; 
• kot ugotovimo, katere kazni najbolj učinkujejo, se jih držimo, vendar se 

moramo hkrati zavedati, da se otroci spreminjajo, lahko ena kazen prvi dan 
deluje, drugi dan pa ne; 

• če zagrozimo s kaznijo, jo moramo uresničiti, ker bodo drugače otroci začeli 
dvomiti v našo avtoriteto; 

• vsako izrečeno kazen mora otrok odslužiti, drugače nima smisla. Če pri njej 
nismo vztrajni do konca, izgubijo svoj pomen; 

• če otrok ugotovi, da se kazen ne bo uresničila, predvideva, da mu ni treba 
upoštevati niti naših zahtev; 

• če bomo pri kaznih jasni in dosledni, nam jih bo čez čas treba dajati vedno 
manj, ker bo otrok razumel, da se jim ne bo izognil; 

• biti moramo pošteni, tako da kazen ustrezno prilagodimo prekršku; 
• otroku moramo jasno povedati, kaj je naredil narobe, zakaj bo kaznovan, 

kakšna je kazen in kako jo bo odslužil; 
• izogibati se moramo temu, da bi situacija postala osebna in poskrbeti, da 

posledice nosi vedenje in ne otrok; 
• včasih se moramo tudi prilagoditi in otroku ponuditi še eno priložnost, če so 

okoliščine temu primerne ali pa se nam zdi, da nismo bili ravno pošteni. 
Otroku moramo jasno razložiti, zakaj smo se tako odločili. 

 

Pravila 

Za preprečevanje disciplinskih težav v razredu moramo vzpostaviti pravila, ki se jih 
morajo držati vsi učenci. M. Pšunder (2011) navaja nekaj učinkovitih razrednih 
pravil: 
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• morajo biti skladna s šolskimi pravili (učitelj mora biti pozoren na vedenja, ki so 
posebej prepovedana ali zahtevana, na posledice kršitev pravil in na 
administrativne postopke, ki jih je treba izvajati med poukom – deljenje 
učbenikov, preverjanje prisotnosti ipd.); 

• pravil ne sme biti ne preveč niti premalo (število je odvisno od razreda, učitelj 
pa mora razložiti pravila in utemeljiti razloge zanje); 

• pravila morajo biti razumljiva, jasna in izvedljiva; 
• postavljena morajo biti pozitivno (učencem morajo sporočati, kaj naj naredijo 

in ne česa ne smejo); 
• dogovoriti se je treba prvi šolski dan (učenci morajo biti z njimi seznanjeni, 

sprejeti jih morajo tudi starši); 
• morajo biti demokratično dogovorjena; 
• pravila je treba učiti in podkrepiti (učitelj se mora pogovoriti o pomenu in 

pomembnosti pravil, posredovati jim mora jasne primere in odgovore na 
vprašanja, ki se jim porajajo v zvezi z njimi); 

• pravila se morajo izvajati dosledno, brez izjem. 
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5 POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 
 

A. Kobolt (2011) pravi, da na vedenje vplivajo socialni, biološki in psihološki 
dejavniki. Socialni zajemajo odnose otroka z vrstniki in pedagoškimi delavci ter 
izvirajo iz družine, biološki obsegajo dednost, razvojno stopnjo in starost, psihološki 
pa naš značaj in temperament (naše osebnostne značilnosti).  

Vec (2011) opisuje model SIVI, ki opredeljuje, da na moteče vedenje vpliva vsak 
posameznik, institucija, ki jo obiskuje, učiteljevo vodenje in skupina, v katero je 
vključen. Posameznik se vede tako, kot misli, da ostali od njega pričakujejo. 
Izstopajočega vedenja je več v takih skupinah, v katerih težav ne rešujejo sproti. Še 
preden se skupina oblikuje do konca, se lahko pojavi moteče vedenje (če se odrasli 
ne zavedajo svoje vloge, si jo napačno predstavljajo ali pa so v skupini oblikovane 
neskladne, nestabilne in nejasne strukture). V vsaki skupini prihaja do konfliktov, še 
posebej, če njeni cilji niso zastavljeni kot skupinski. V moji raziskavi je skupina 
razred, ki sem ga opazovala. 

Vedenje posameznika je odvisno tudi od njegove ranljivosti oziroma psihične 
odpornosti. Na to vplivajo družinski odnosi (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) in starši, 
katerih naloga je otroka pripraviti na neodvisnost, samostojnost, empatičnost, 
sposobnost zaupanja in vero v druge ljudi (Grotberg, 2005). Posameznik mora biti 
strpen, zaupati vase, biti mora samoučinkovit, nadarjen na več področjih in sposoben 
pomagati drugim (Masten in Coatsworth, 1998). Odpornost je povezana z 
varovalnimi dejavniki (temperament, spol, proaktivna orientacija, notranji lokus 
kontrole, družina, vključenost in pripadnost družbeni skupini, prijateljstva, socialne 
veščine, šola, vključenost v izvenšolske dejavnosti in podporni sistemi), ki reducirajo 
travmatske izkušnje in delujejo kot stresna protiutež (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000; 
Papalia, Olds in Feldman, 2003).  

Učenci morajo biti za zbrano in učinkovito delo v razredu motivirani. Motivacija je 
lahko notranja (radovednost, želja po spoznavanju, po ustvarjanju potencialov …) ali 
zunanja (pohvale, graje, tekmovanja, ocene …). Druga vrsta motivacije ni trajna in 
osebi ni v tako zadovoljstvo kot prva (Pšunder, 2011).  

Tipi vodenja učitelja se povezujejo s tipi vzgoje v družini (Vec, 2009, v Tašner, 2009). 
Ti so: avtoritarni, popustljivi, kaotični, brezbrižni in demokratični. Za razred je najbolj 
priporočljivo, če se uporablja demokratični pristop, saj učitelj z njim spodbuja 
notranjo motivacijo pri učencih in razvija samodisciplino (Ayers in Gray, 1998). 

Vsak učenec je v razredu vpet v tri ravni: posameznika, skupino in temo. Vsak 
posameznik v skupini je avtonomen in hkrati soodvisen. Mora se znati odločiti, ali 
bo pri odločanju in sprejemanju odločitev dal prednost sebi ali skupini (Cohn, 1976, 
po Klein, 1998). Naloga vodje skupine je, da je enakovredno usmerjena v vse tri 
dimenzije. Tako mora učitelj pozornost namenjati učni snovi, hkrati pa ne sme 
zapostavljati učencev in skupinskega dogajanja, saj lahko hitro privede do konfliktov 
in izstopajočega vedenja (Kobolt, 2009).  

Učinkovit učitelj mora obvladati vsebino predmetov, ki jo poučuje, učence mora 
spodbujati pri učenju, znati mora prilagajati metode in pristope dela razvojni stopnji 
učencev, imeti mora trdno avtoriteto, spodbujati interese učencev in sodelovanje pri 
delu (Pšunder, 2011). Biti mora prepričan v svoje delo, samozavesten, dosleden (še 
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posebej pri izvrševanju kazni in izpolnjevanju obljub), miren, ljubezniv, obziren in 
ustvarjalen (Cowley, 2007). Znati mora učinkovito poučevati, vzgajati s svojim 
zgledom, skrbeti za razvijanje višjih miselnih procesov in preprečevati probleme v 
razredu (Žagar idr., 2001). 

Vsak učitelj ima svoj pristop pri vzpostavljanju discipline v razredu, ki je odvisen 
tudi od njegovih dosedanjih izkušenj (Katz, 1972). V prvih letih poučevanja učitelj 
nima veliko izkušenj, zato rešuje probleme na podlagi svoje intuicije. Kasneje postaja 
vedno bolj samozavesten, ustaljen in izkušen ter se s kolegi posvetuje o disciplinskih 
problemih le še zato, da bi razvil še večjo učinkovitost pri delu s problematičnimi 
učenci. Ko nabere že veliko izkušenj, postane že profesionalen in analitičen ter je 
velikokrat mentor mladim učiteljem začetnikom. 

Šolski konteksti (pouk, podaljšano bivanje in izleti) se med seboj razlikujejo glede 
na razporeditev dejavnosti in doseganje ciljev. Pri rednem pouku mora učitelj strogo 
slediti učnim ciljem iz učnega načrta, zato se nima časa toliko posvečati vedenjskim 
problemom v razredu kot učitelj v podaljšanem bivanju. V času podaljšanega bivanja 
in med izleti so učenci bolj sproščeni kot med poukom, ker se takrat ne trudijo 
dosegati čim boljše ocene in jim ni treba ves čas sedeti za mizo, poslušati in pisati. 
Kljub vsemu se zato, ker pouka v teh dveh kontekstih ne jemljejo tako resno kot 
dopoldanskega, lahko preveč razživijo, to pa privede do disciplinskih problemov oz. 
izstopajočega vedenja. 

Vsak posameznik izstopajoče vedenje dojema drugače – ne moti vsakega isto 
vedenje (Kobolt, 2010). Da je vedenje izstopajoče, mora biti vedno v socialni 
interakciji (Vec, 2009). Nekateri učenci se tako vedejo, da bi pridobili pozornost 
vrstnikov, učitelja … (Gregorčič, 2012). Učenci danes niso več tako spoštljivi, pozorni 
in pripravljeni pomagati kot včasih, ampak postajajo vedno bolj agresivni, tekmovalni 
in individualistični (Krapše idr., 2006). A. Kobolt (2011) predlaga, naj vsak najprej 
razume samega sebe in naj bo pripravljen upoštevati tradicije in vrednote drugih, naj 
jim prisluhne in miroljubno rešuje probleme. Bečaj (2005) trdi, da je samostojnost, 
kritičnost, solidarnost in strpnost možno doseči samo v šolskem okolju, ki zagotavlja 
dovolj občutka sprejetosti in varnosti. 
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6 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 
 

Raziskovalni problem in cilje lahko opredelim kot iskanje odgovorov na vprašanje: 
katere so najpogostejše oblike negativno sprejetega (s strani učitelja in vrstnikov) 
izstopajočega vedenja med poukom, v podaljšanem bivanju in med izleti v času 
rednega pouka pri učencih istega razreda na razredni izobraževalni stopnji.  

Za pridobitev odgovorov na to vprašanje bom skrbno izvedla raziskovanje z 
opazovanjem z udeležbo in brez nje. Usmerjena bom v interakcijska dogajanja in 
ravnanja učiteljev in učencev, ki so privedla do izstopajočega vedenja ali pa sledijo 
kot odzivi nanj. Glede na opisano bom primerjala med seboj negativno izstopajoča 
vedenja v treh šolskih kontekstih (redni pouk, podaljšano bivanje, izleti).  

Ugotoviti želim, ali se pojavljajo kakršnekoli spremembe v vedenju učencev v 
različnih učnih okoljih in pod vodstvom različnih oseb. Kot vemo, imajo lahko različna 
učna okolja različen vpliv na vedenje učencev, saj se v določenem času (predvsem 
na izletih in v podaljšanem bivanju) učenci počutijo bolj sproščene kot pri rednem 
pouku. Naslednji dejavnik, ki prav tako vpliva na izstopajoče vedenje, je tudi stil in 
način vodenja razredne skupine. Izstopajoče vedenje je seveda odvisno tudi od 
posameznega učenca, njegovih individualnih značilnosti, doživljanja šole in šolske 
situacije, vključenosti v razredno skupino in vlogo, ki jo ima posamezni učencev v njej 
ter vrste drugih dejavnikov. Njihovo vedenje je odvisno tudi od simpatije do vodje 
(učitelja), saj so učenci lahko pri enem učitelju precej bolj zadržani kot pri drugem, 
ker ima vsak učitelj svoj način dela in pristop.  

Osrednji cilj je ugotoviti, katere spremembe to so in kako se razlikujejo glede na čas 
oziroma vrsto okolja, v katerem se pojavijo. Poleg tega je moj cilj ugotoviti tudi, katera 
vedenja učencev so za učiteljice najbolj moteča, kako ocenjujejo svoj odziv nanje, 
kateri odzivi so pri tem najbolj učinkoviti, kako učenci reagirajo nanje. Moj cilj je tudi 
ugotoviti, kaj vse vpliva na moteče vedenje, v katerem času (uri) pouka se 
izstopajoče vedenje pojavi najpogosteje in kako učenci opredelijo razloge za njihovo 
izstopajoče vedenje oziroma ali se sploh zavedajo, kaj njihovo vedenje pomeni. 
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7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

 

RV 1 – Koliko učencev v opazovanem razredu se pogosteje od drugih vede moteče 
in v katerem šolskem kontekstu se pri njih to vedenje najpogosteje pojavlja? 

RV 2 – Katera izstopajoča vedenja se najpogosteje pojavljajo v treh šolskih 
kontekstih? 

RV 3 – Kakšni so odzivi učiteljic na izstopajoča vedenja učencev v treh kontekstih – 
pouk, podaljšano bivanje in izleti? 

RV 4 – Katera vedenja so najbolj moteča za učitelja? 

RV 5 – Kako učenci reagirajo na opozorila učiteljic? 

RV 6 – Ali se izstopajoče vedenje proti koncu pouka pojavlja pogosteje? 

RV 7 – Kako učenci opredelijo razloge za izstopajoče vedenje? 

RV 8 – Koliko časa traja izstopajoče vedenje učencev? 
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8 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 
 

Uporabila sem kvalitativno raziskavo – opazovanje in deskriptivno metodo 
(Vogrinc, 2008). Opazovala sem 2. razred devetletne osnovne šole, in sicer vse 
učence v razredu. Učencev pred izvedbo nisem poznala, poznala sem le njihovo 
število. Tudi njihovih učiteljic nisem spraševala o učencih, ker sem želela njihove 
odzive v vseh treh izobraževalnih kontekstih čim bolj neobremenjeno opazovati in 
ocenjevati (napaka prvega vtisa, halo učinka, simpatije ali antipatije, logične napake, 
napake kontrasta …) (Smrtnik Vitulić, 2009), ki jih podrobneje opišem v nadaljevanju. 
Dodatne ocene, subjektivna mnenja in razlage sem pridobila s pomočjo pogovora z 
učiteljicama in izbranimi učenci po izvedenem opazovanju z udeležbo (Bryman, 
2004, Engel in Schutt, 2005, Sarantakos, 2005). Sproti sem beležila opažanja v 
vnaprej pripravljeno in med opazovanjem dopolnjeno opazovalno shemo. 
Polstrukturirane oziroma usmerjene pogovore sem opravila z obema učiteljicama, ki 
poučujeta ta razred – razredno učiteljico in učiteljico podaljšanega bivanja ter z 
nekaterimi naključno izbranimi opazovanimi učenci.  

H. Smrtnik Vitulić (2009) pravi, da moramo pri kvalitativnem raziskovanju paziti na to, 
da je raziskava veljavna (kar pomeni, da pri opazovanju dobimo enake rezultate, kot 
bi jih dobili v resnični življenjski situaciji), zanesljiva (tudi, če večkrat opazujemo, 
vedno dobimo enak rezultat) in objektivna (več opazovalcev pride do enakih 
spoznanj). Moja raziskava je zanesljiva, ker so se izstopajoča vedenja pri 
posameznih učencih večkrat ponovila in veljavna, ker sem poskušala čim manj 
vplivati na vedenja učencev (razen z opozarjanjem na moteča vedenja) in vem (iz 
pogovorov z njihovima učiteljicama), da se učenci enako vedejo tudi takrat, ko mene 
ni zraven. Ne morem trditi, da je raziskava objektivna, ker sem to skupino učencev 
opazovala samo jaz in nihče drug. 

 

8.1 POTEK IZVEDBE RAZISKAVE 
 

Najprej sem se odločila, katero vrsto raziskave in katere tehnike zbiranja podatkov 
bom uporabila. Intervju in opazovanje sem izbrala zato, ker sem menila, da bom na 
ta dva načina pridobila še največ koristnih in konkretnih informacij. Šolo, na kateri 
sem izvedla raziskavo, sem si izbrala zato, ker mi je najbližje, najbolj poznana in sem 
vedela, da se bom lahko zanesla na osebe, od katerih sem potrebovala pomoč.  

Še preden sem začela z opazovanjem, sem si pripravila opazovalno shemo, na 
katero sem se opirala med zapisovanjem opažanj. Glede na to shemo sem sestavila 
tudi vprašanja, ki sem jih zastavila učiteljicama med intervjuji. Vprašanja za intervjuje 
z učenci sem sestavila po koncu opazovanja. 

 

8.2 OPIS VZORCA 
 

Način vzorčenja je namenski. Opazovala sem 26 učencev (15 dečkov in 11 deklic) v 
2. razredu osnovne šole. Vseh učencev na tej šoli je bilo takrat 818. 
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Engel in Schutt (2005) pravita, da pri namenskem vzorčenju vsako enoto izberemo 
zaradi točno določenega namena. Tak način vzorčenja uporabimo na primer za 
ugotavljanje učinkovitosti določenih ukrepov, za spoznavanje izbrane skupine ljudi ali 
pa na začetku raziskave, da zberemo informacije, pri čemer nam pri načrtovanju 
raziskave lahko še najbolj pomagajo tiste osebe, ki so najbolje seznanjene s 
proučevano temo. Z namenskim vzorčenjem lahko zajamemo v raziskavo samo 
posameznike iz širše populacije ali pa je, tako kot v moji raziskavi, zajeta cela 
podskupina neke širše populacije (razred). Rezultatov, ki jih dobimo, ne moremo 
posplošiti na širšo populacijo, ker so omejeni samo na proučevani vzorec, in ne 
moremo trditi, da za vse ostale razrede velja enako kot za proučevanega. 

 

8.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

Opazovanje je potekalo z udeležbo in brez udeležbe ter je bilo delno 
strukturirano. Potekalo je tri tedne (15 dni). Prva dva dneva sem opazovala učence 
brez udeležbe in jih skušala samo opazovati brez poseganja v njihovo delo. Pouka 
nisem vodila, vendar je bilo to zelo težko, saj sem bila ves čas fizično prisotna v 
razredu in njihovi okolici ter sem bila z njimi v interakciji. Nato sem pet dni sama 
vodila pouk, druga učiteljica je bila prisotna in mi pomagala tako pri vodenju 
dejavnosti kot tudi pri umirjanju učencev. V tem času sem izvedla opazovanje z 
udeležbo. Štirikrat smo imeli izlete, kjer sem prav tako izvedla opazovanje z 
udeležbo. Takrat sem imela le vlogo spremljevalke, vendar sem bila še vedno z 
učenci v interakciji. Med prvim izletom smo šli na ogled domačega kraja, naslednji 
izlet je bil kulturni dan, v sklopu katerega smo obiskali Narodno galerijo v Ljubljani, v 
drugem tednu, na tretjem izletu, smo imeli športni dan, v sklopu katerega smo se peš 
odpravili obiskat domačijo, kjer so učenci jahali konje, se vozili s kočijo in si jo 
ogledali, med četrtim izletom pa smo šli na ogled mestne knjižnice. Zadnji teden sem 
bila prisotna v podaljšanem bivanju, kjer sem učiteljici pomagala pri vodenju, hkrati 
pa sem opazovala še vedenje učencev in odzive učiteljice nanj. Razpored vseh dni 
opazovanja je predstavljen v tabeli 7. 

Po mojem mnenju je dopoldanski pouk čas, ko so učenci najbolj zbrani, saj so spočiti 
in se lahko skoncentrirajo, vendar kljub motivaciji in bogatem izboru dejavnosti ne 
moremo reči, da bodo vsi učenci pripravljeni sodelovati v tej meri, kot pričakuje 
njihova razredna učiteljica. Mislim, da bo v tem času zabeleženih največ motečih 
vedenj, ker ima učiteljica točno zamišljen potek šolskih ur in jo zato vsa odstopanja, 
ki niso po njenih pričakovanjih, hitro zmotijo. Med izleti niso dejavnosti tako »strogo« 
načrtovane, učitelji morajo biti pripravljeni tudi na nepredvidljive dogodke, do katerih 
lahko pride, zato mislim, da se bo tudi v tistem času pojavilo kar nekaj izstopajočih 
vedenj. Ker podaljšano bivanje ni obvezno in je to čas po pouku, so tudi učenci takrat 
bolj sproščeni, se mirno igrajo, delajo domačo nalogo, likovno ustvarjajo in se umirijo, 
zato mislim, da se bo posledično pojavilo najmanj motečih vedenj izmed vseh treh 
preučevanih kontekstov. 

Pred opazovanjem sem sestavila opazovalno shemo, v katero sem si vsak dan za 
vsakega učenca posebej beležila ugotovitve. Oblikovala sem jo sama na podlagi 
načrtovane raziskovalne vsebine.  
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Sarantakos (2005) pravi, da je pri opazovanju opazovalec navzoč v določenem 
položaju in zbira podatke o tamkajšnjem dogajanju. Opazovalec je sam temeljni 
raziskovalni instrument in z vidom zbira podatke, lahko pa pri tem uporablja tudi 
druga čutila, kot sem na primer jaz (ušesa), saj sem si beležila tudi stvari, ki sem jih 
slišala, izrečene besede učencev, učiteljic ... Pri tej vrsti opazovanja opazovalec ni 
aktiven v dejavnostih proučevane skupine in je njegova vloga jasno določena in ni 
taka, kot je vloga drugih članov skupine.  

Opazovanje z udeležbo se od prej omenjenega razlikuje po tem, da je pri tej vrsti 
opazovalec vključen v skupino, ki jo opazuje in v njej prevzame eno izmed vlog. V 
mojem primeru sta bili to vodenje pouka in spremstvo na dnevih dejavnosti, ki so 
potekali izven šolskih prostorov (Mesec, 1998, Tashakkori in Teddlie, 1998, 
Sarantakos, 2005). Pri tej tehniki zbiranja podatkov so socialni procesi proučevani v 
naravnih razmerah, kakršne potekajo tudi takrat, ko se opazovanje ne izvaja. 
Raziskovalec je v skupino vključen dlje časa (v mojem primeru tri tedne) in opazuje 
vedenje članov, sodeluje v njihovih pogovorih, jih posluša in se skuša vživeti v 
socialni svet, kot ga vidijo opazovane osebe ter spoznati in razumeti, kako oni 
razmišljajo. Če mu kaj ni popolnoma jasno, se o tem pogovori z opazovanimi 
osebami (Bryman, 2004, Engel in Schutt, 2005, Sarantakos, 2005). 

Opazovanje ne poteka vedno najbolj objektivno, ker vsak vidi in presoja okolico po 
svoje, zato pogosto naredimo pri presojanju lastnosti ljudi napake (Smrtnik Vitulić, 
2009): 

• prvi vtis (osebo ocenimo še preden jo dobro spoznamo), 
• halo učinek (če je opazovana oseba uspešna na nekem področju, posplošimo 

to še na ostala področja, tudi če to ne velja), 
• napaka simpatije ali antipatije (nam simpatične osebe bolje ocenimo in 

obratno), 
• logična napaka (pojave razumemo za logično povezane, čeprav niso), 
• težnja po uporabi določenega načina ocenjevanja (npr. nagnjenost k uporabi 

srednjih ali skrajnih ocen, črno-belo ocenjevanje, napaka miline), 
• napaka kontrasta (ljudi ocenimo ravno obratno kot sami sebe), 
• napaka zaradi idejnih standardov kot vira pričakovanj (kriteriji, ki jih uporabimo 

za opazovanje, so kulturno pogojeni in so temelj naše presoje in razlag). 

Po opazovanju sem opravila še pogovore z izbrano skupino opazovanih učencev. 
Uporabila sem raziskovalne intervjuje (učiteljici, izbrani učenci) in z njimi pridobila 
poleg opazovanja še subjektivna mnenja in ocene, ter tako dopolnila širino zajetih 
podatkov. Intervjuji so bili neposredni, ker so pogovori potekali z osebami, o katerih 
sem zbirala podatke, hkrati pa so bili tudi posredni, ker so mi intervjuvanci dajali tudi 
podatke o ostalih osebah, ki so bili predmet mojega raziskovanja. Intervjuji so bili 
individualni, saj so potekali z eno osebo naenkrat. 

Pri intervjuju podatke zbiramo s pogovorno komunikacijo, ko se pogovarjamo z vsaj 
eno osebo in pri katerem spraševalec zastavlja vprašanja, vpraševanec pa nanje 
odgovarja (Sagadin, 1995, Holstein in Gubrium 2004). Intervju poteka obojestransko 
in pri njem mora biti spraševalec osredotočen tudi na neverbalno komunikacijo 
(obrazno mimiko, kretnje rok, ton odgovora ipd.) in ne le na verbalne odgovore, saj 
šele z vsemi elementi skupaj dobimo verbalni odgovor v pravi podobi (Vogrinc, 
2008). 
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Uporabljen je bil nestandardiziran in polstrukturiran intervju, saj sem kljub temu, 
da so bila vprašanja vnaprej pripravljena, pri vsakem intervjuju vmes postavila še 
kakšno dodatno vprašanje, da bi dobila boljši vpogled v raziskovano problematiko 
oziroma bolje razumela odgovor (še posebej pri intervjujih z učenci). Intervjuvancem 
sem poleg okvirne strukture omogočila tudi prosto pripoved. 

 

8.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV  
 

Podatke sem analizirala v naslednjem zaporedju:  

Najprej sem sestavila razpredelnico, v kateri so po tednih in dnevih opazovanja 
razporejene moje vloge oziroma dejavnosti, ki smo jih počeli skupaj z učenci tisti dan 
(Tabela 1). 

Potem sem za vsakega učenca v razredu posebej pregledala sheme opazovanja, jih 
razdelila na dve skupini (učence, kjer so se beležke o izstopajočem vedenju pogosto 
pojavljale, in skupino učencev, kjer izstopajočega vedenja v opazovanem obdobju ni 
bilo zabeleženega, oziroma je bilo zabeleženo zelo redko), ki jih prikažem v dveh 
ločenih preglednicah (v prvi so učenci, ki so se vedli moteče, v drugi pa tisti, ki so se 
moteče vedli redko, oziroma nikoli) strnila opis vedenja, ki je ločen na dopoldanski 
pouk, izlete in podaljšano bivanje. Pri obeh skupinah učencev sem izstopajoča 
vedenja uvrstila po vrsti glede na zaporedni dan opazovanja. Preglednici sta v 
tabelah 2 in 3, podrobnejši opis motečih vedenjskih odzivov in situacij, v katerih so se 
ti odzivi pojavili, je v prilogi 4.  

Sestavila sem preglednice z vedenjskimi kategorijami, pri katerih sem se 
osredotočila na moteče vedenje (ne posluša, ne upošteva pravil, je agresiven, ne 
sledi pouku, zmoti sošolca pri njegovem delu, je nemiren, se dolgočasi, ne dvigne 
roke, odklanja šolsko delo, se lovi ali hodi po razredu, vpije med poukom, se 
klovnovsko obnaša, uničuje šolsko lastnino, goljufa med ocenjevanjem, se izraža 
vulgarno …). 

Beležila sem tudi uro pouka opazovanja, reakcije učiteljice, čas trajanja in kako se je 
izstopajoče vedenje končalo. Če se je posamezna kategorija pojavila večkrat, sem 
zraven dopisala še število ponovitev. Pri vsakem raziskovalnem vprašanju sem 
ugotovitve predstavljene v tabelah primerjala še z odgovori, ki sem jih pridobila z 
intervjuji.
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9 PRIKAZ, RAZLAGA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

V nadaljevanju predstavljam shemo dni opazovanja z opisi dejavnosti oziroma konteksti, v katerih sem izvajala opazovanje 
(Tabela 1). Temu sledita dve razpredelnici – v prvi (Tabela 2) so strnjeni opisi učencev, katerih vedenje je bilo moteče v drugi 
Tabela 3) pa opisi učencev, katerih vedenje ni bilo moteče. Razpredelnici sta nastali na podlagi opazovalnih shem, ki sem jih 
izpolnjevala med opazovanjem in sta povzetka razpredelnic z bolj natančno opisanim motečim vedenjem učencev (Priloga 4). 

Tabela 1: Razporeditev dni opazovanja in izvedbe dejavnosti 
LEGENDA: 

• 1. teden opazovanja: od 1. do 5. dneva opazovanja 
• 2. teden opazovanja: od 6. do 10. dneva opazovanja 
• 3. teden opazovanja: od 11. do 15. dneva opazovanja 

Zaporedje dni opazovanja Konteksti  
1. dan opazovanja pouk (opazovanje brez udeležbe) 
2. dan opazovanja pouk (opazovanje brez udeležbe) 
3. dan opazovanja pouk (opazovanje z udeležbo) + ogled mesta (3. šolska ura) 
4. dan opazovanja kulturni dan: obisk Narodne galerije v Ljubljani 
5. dan opazovanja pouk (opazovanje z udeležbo) 
6. dan opazovanja pouk (opazovanje z udeležbo) 
7. dan opazovanja športni dan: ogled domačije 
8. dan opazovanja pouk (opazovanje z udeležbo) 
9. dan opazovanja pouk (opazovanje z udeležbo) 
10. dan opazovanja pouk (opazovanje z udeležbo) 
11. dan opazovanja obisk mestne knjižnice (3. in 4. šolska ura) + podaljšano bivanje  
12. dan opazovanja podaljšano bivanje  
13. dan opazovanja podaljšano bivanje 
14. dan opazovanja podaljšano bivanje 
15. dan opazovanja podaljšano bivanje 
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9.1 ŠTEVILO MOTEČIH UČENCEV IN KONTEKST, V KATEREM SE MOTEČE VEDENJE NAJPOGOSTEJE 
POJAVLJA 
 

RV 1 – Koliko učencev v opazovanem razredu se pogosteje od drugih vede moteče in v katerem šolskem kontekstu se pri 
njih to vedenje najpogosteje pojavlja? 

Na to raziskovalno vprašanje bom odgovorila s pomočjo štirih tabel. Namesto imen učencev sem uporabila številke, ki sem jih 
določila glede na sedežni red (prikazan v Prilogi 2). Ker je učenec 26 prvi dan zamudil, je zato ker sem do takrat imela zabeleženih 
že nekaj opažanj, kljub temu da je sedel v srednji vrsti, dobil to številko. Prva tabela zajema povzetke motečih vedenjskih odzivov 
učencev v opazovanem razredu, ki so razdeljena na tri opazovane kontekste – pouk, izlete in podaljšano bivanje. Če se je pri 
katerem od učencev pojavilo še kaj, kar se mi zdi pomembno za razumevanje in interpretiranje njegovega vedenja, sem to zapisala 
pod opombe. V drugi tabeli so opisi vedenjskih odzivov nemotečih učencev. V tretji tabeli predstavim splošni vtis vedenja učencev 
razdeljen v opazovane kontekste in v zadnji, četrti tabeli, še povzetek splošnega vtisa vedenja učencev opazovanega razreda.  

 

Tabela 2: Moteči vedenjski odzivi učencev 
 

LEGENDA KRATIC:  

• BP – brez problema (nisem opazila izstopajočega vedenja) 

UČENEC 1   
POUK • Ne posluša, ne upošteva navodil, se obrača okoli na stolu. 

• Z motečim vedenjem včasih hitro preneha, včasih traja dlje časa in se ponavlja. 
• Opozoril učiteljice ne upošteva. 

IZLETI • Ne upošteva navodil, zavija z očmi, je nasilen do sošolcev, zaostaja v koloni. 
• Ta vedenja se mu zdijo zabavna. 
• Pravila največkrat krši med malico in igro. 
• Upošteva opozorila učiteljice. 
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PODALJŠANO 
BIVANJE 

• Se vede zelo vzorno, pomaga sošolcem. 

OPOMBE:  
 

Zadnji dan prakse mi je učiteljica, ki poučuje redni pouk, dala opravičilo, ki ga je učenec napisal. V njem je pisalo: »Oprostite, ker sem 
se neprimerno obnašal, zato se vam iskreno opravičujem. Obljubljam, da se bom kontroliral in lepo obnašal.« 
Učenčevo vedenje se stalno spremlja med rednim poukom in podaljšanim bivanjem, sodelujejo pa tudi z zunanjim sodelavcem, 
defektologom. Kljub temu da ima stalen nadzor, se mi zdi, da ni najhujši primer izstopajočega vedenja v tem razredu. 
V poglavju »Priloge« je zvezek o evidenci njegovega vedenja. 

UČENKA 4   
POUK • Je nemirna, klepeta, ne posluša snovi, se sprehaja po razredu med poukom, tožari, ne upošteva navodil, daje neprimerne 

pripombe, ne sledi. 
• Hitro ji postane dolgčas, je nezainteresirana za delo, ne more slediti snovi. 
• Opozorila upošteva nekaj časa, potem se vedenje ponovi. 

IZLETI • Klepeta, se obrača okoli, je nemirna, ne posluša, zaostaja med hojo, žali sošolce, tožari, je agresivna, ne upošteva pravil in navodil. 
• Slab vpliv sošolke nanjo. 
• Opozoril učiteljice velikokrat ne upošteva. 
• Tako se vede, ker se tudi ostali do nje.  

PODALJŠANO 
BIVANJE 

• Meče pesek po toboganu, v zrak, tožari. 
• Opozorilo učiteljice takoj upošteva. 
• Ostale dni in na sploh je bilo njeno vedenje veliko bolj primerno kot na izletih in med rednim poukom. 

OPOMBE Opazila sem, da sošolci učenke ne sprejemajo najbolje in so do nje nestrpni, saj so jo že prvi dan, ko je rabila več časa za odgovor na 
vprašanje, začeli priganjati na negativen način: »a daj že enkrat ...« 

UČENEC 5   
POUK • Agresiven do sošolcev, ne upošteva pravil, klepeta, je nemiren, glasen, ko ni treba. 

• Za opozorila učiteljice se ne zmeni preveč. 
IZLETI • Agresiven, ne posluša učiteljice, ne upošteva pravil, navodil, zaostaja v koloni, se prepira s sošolci. 

• Opozorila upošteva kratek čas. 
• Stvari, za katere je opozorjen, so mu smešne. 
• Pri hoji se hitro utrudi. 
• Sošolci ga zbadajo. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

• Se vede vzorno, upošteva navodila, posluša učiteljico. 

UČENEC 8   
POUK • Nemiren, klepeta, daje neprimerne pripombe, se ne zanima za delo, snov, ki jo že zna, se mu zdi nepomembna in ne čuti potrebe, 

da bi vadil, tožari, ne upošteva navodil, dela druge stvari, napisal je vulgarno pesem o sošolki. 
• Hitro se začne dolgočasiti, povedal mi je, da misli, da lahko dela druge stvari kot njegovi sošolci. 
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• Opozoril učiteljice ne upošteva. 
• Moteča vedenja se pojavljajo tako med poukom kot med odmorom. 

IZLETI • Žali sošolce, nagaja sošolcem, ne upošteva pravil, navodil učiteljice, zaostaja v koloni, je agresiven. 
• Vse to se mu zdi zabavno in zanimivo. 
• Opozoril učiteljice ne upošteva. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

• Bil je nasilen do mlajšega učenca. 
• Za kazen ni smel iti z nami na sprehod in sladoled. 
• Ostale dni BP. 

UČENEC 9   
POUK • Nemiren, zasanjan, ne dela tistega, kar bi moral, ne sodeluje, se preriva, klepeta, je agresiven, ne upošteva pravil, goljufa pri testih. 

• Opozorila učiteljice upošteva kratek čas, potem vedenje ponovi. 
• Se nikoli ne opraviči sam od sebe. 
• Moteča vedenja se pojavljajo med odmori in med urami. 

IZLETI • Ne sledi pouku, ne upošteva navodil, zmerja sošolce, se z njimi prepira, žali, je agresiven. 
• Tako se vede, ker jim vrača in je utrujen. 
• Ne upošteva opozoril učiteljice. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

• Ni bilo nobenih težav, z vedenjem ni izstopal, upošteval je navodila učiteljice in se igral s sošolci in sošolkami, zadnja dva dni pa ga 
ni bilo v šoli. 

UČENEC 13   
POUK • Uničuje šolsko lastnino, ne upošteva pravil, navodil učiteljice, je nemiren, ni prepričan v svoje delo. 

• Opozorila učiteljice upošteva. 
IZLETI • Ne upošteva navodil. 

• Ne upošteva opozoril učiteljice. 
• To je bilo samo na enem izletu. 
• Ostale dni BP. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

• Vzorno vedenje in brez posebnosti. 

UČENEC 15   
POUK • Klepeta, je agresiven, vstaja in se sprehaja med poukom, polil je sošolca, ko je pil. 

• Hitro konča naloge in se začne dolgočasiti. 
• Včasih preneha sam od sebe. Opozorila učiteljice upošteva. 
• Ko ga je učiteljica presedla z učencem 21, se moteče vedenje med poukom ni več pojavljalo. 

IZLETI • Se preriva, ne upošteva navodil, žali sošolce. 
• Upošteva opozorila učiteljice, vendar prej našteto vedenje ponavlja. 

PODALJŠANO • Se vede vzorno, brez posebnosti. 
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BIVANJE 
UČENKA 16   
POUK • Klepeta, nepotrebno komentira, ne sledi snovi, hodi po razredu, je nemirna, vpije na sošolke, tožari, se prepira z njimi, ne upošteva 

navodil. 
• Ji hitro postane dolgčas. 
• To počne, ker ji drugi nagajajo (vpije na njih, se prepira, tožari). 
• Opozorila upošteva, čeprav jo je treba večkrat opozoriti.  
• Klepetanje se ponavlja kljub opozorilom. 
• Vedenja se pojavljajo od 2. šolske ure naprej. 

IZLETI • Ne sledi, ne posluša, zaostaja v koloni. 
• To počne, ker je utrujena. 
• Opozorila učiteljice upošteva. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

• Tožari. 
• Ostale dni BP. 

UČENEC 17   
POUK • Nemiren, klepeta, nepotrebno komentira, ne upošteva navodil, je agresiven, je hitro užaljen, ne posluša. 

• To počne, ker želi preložiti delo na kasneje.  
• Hitro mu postane dolgčas. 
• Opozoril ne upošteva takoj. 
• Moteča vedenja se pojavljajo čez ves dan, proti koncu pouka vedno pogosteje. 

IZLETI • Ne posluša učiteljice, ne upošteva navodil, zmerja sošolce, je agresiven. 
• Opozoriti ga je treba večkrat. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

• Ko so gledali risanko, je klepetal z učencem iz paralelnega oddelka.  
• Ko sem ga opozorila, je takoj nehal. 
• Ostale dni BP. 

UČENEC 18   
POUK • Je agresiven, se lovi s sošolci, ne sodeluje. 

• Želi se izogniti delu. 
• Opozorila upošteva, vendar potem vedenje ponovi. 

IZLETI • Ne posluša razlage, je agresiven, zmerja sošolce. 
• Ločila sem ga od sošolca, s katerim se nista razumela. 
• Opozoril ne upošteva. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

• Zlagal se je, da nimajo domače naloge. 
• Želel se je izogniti delu. 
• Ostale dni BP. 
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UČENEC 21   
POUK • Pogosto je agresiven do sošolcev, klepeta. 

• Opozorila upošteva. 
• Drugače BP. 

IZLETI • Se vede vzorno, upošteva navodila in posluša. 
PODALJŠANO 
BIVANJE 

• BP. 

UČENEC 24   
POUK • Leži na mizi, se neprimerno vede, vstaja med poukom, ne sodeluje, se sprehaja med uro, je nemiren, ne upošteva pravil, je 

nezainteresiran za delo, klepeta. 
• Hitro mu postane dolgčas, stvari ga ne zanimajo. 
• Opozorila upošteva, vendar vedenja ponovi. 

IZLETI • Agresiven do sošolcev, klepeta, ne posluša, ne upošteva pravil in navodil učiteljice, zaostaja v koloni, se prepira s sošolci. 
• Opozorila upošteva kratek čas. 
• Moteča vedenja se ponavljajo. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

• Vsak dan je ostal le po eno uro. 
• Se vede vzorno, BP. 

UČENKA 25   
POUK • Tožari, laže, klepeta, ne upošteva navodil, hodi po razredu med poukom. 

• Tožarjenje se ponavlja konstantno vsak dan večkrat. 
• Opozorila upošteva, vendar se vedenja ponavljajo. 

IZLETI • Ne posluša razlage, navodil, klepeta, tožari, laže, ne upošteva pravil, je agresivna do sošolca. 
• Ne upošteva opozoril učiteljice. 
• Potrebuje veliko pozornosti učiteljice. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

• Na tobogan je metala pesek. 
• Opozorilo je upoštevala (vendar ne čisto takoj).  
• Ko je druga sošolka zraven metala pesek, jo je prišla takoj zatožit. 
• Ostale dni BP. 

UČENEC 26   
POUK • Nemiren, klepeta, ugovarja učiteljici, zavija z očmi, nezainteresiran za delo, predrzen, ne upošteva navodil, pravil, nepotrebno 

komentira. 
• S svojimi vedenji išče pozornost učiteljice in sošolcev. 
• Daje vtis, da je nekaj več kot ostali. 
• Opozoril učiteljice ni upošteval. 
• Po ignoriranju je z vedenji prenehal. 
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IZLETI • Ne upošteva navodil, je agresiven, zmerja sošolce, zaostaja v koloni. 
• Opozorila včasih upošteva, drugič ne. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

• Iz podaljšanega bivanja je odšel vsak dan že po prvi uri in o njem nimam zabeleženih nobenih izstopajočih vedenj v tem času. 

 

Tabela 3: Vedenjski odzivi nemotečih učencev 
 

LEGENDA KRATIC: 

• M – deček 
• Ž – deklica 
• DO – dan opazovanja 
• BP – brez problema (nisem opazila izstopajočega vedenja) 

 

UČENEC POUK IZLETI PODALJŠANO BIVANJE 
2 M Učenec je zelo miren, delaven in redno 

sodeluje med poukom. 
 

1. DO: Med opazovanjem je bil zelo odsoten. 
To sem opazila zato, ker se je kar 
zagledal naokoli. Poskušala sem ga 
spodbuditi s tem, da sem ga vključila v 
debato o tem, kaj vidimo, in da sem ga kaj 
vprašala; na vprašanja je tudi odgovarjal.  

 
Drugače nisem opazila posebnosti pri 
vedenju. 

Miren, ubogljiv, upošteva navodila. 

3 Ž Učenka med poukom sodeluje, se lepo 
vede, kadar kaj potrebuje, dvigne roko in 
po vedenju ne izstopa. 

Mirna, upošteva navodila, posluša, sledi. 12. DO: Med gledanjem risanke je klepetala s 
sošolko. Verjetno je risanka ni zanimala. 
Reagirala sem tako, da sem ji samo rekla »ŠŠŠ« 
in je bila takoj tiho. 
 
Ostale dni vedenjsko ni izstopala. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Poklukar; magistrsko delo 

62 
 

6 M Sodeluje, posluša, upošteva pravila. 7. DO: Zaostajal v koloni in se prepiral s 
sošolcema (9 in 25). To ni trajalo dolgo, 
saj sem poslala sošolca, s katerima je 
imel težave, na drugi konec kolone. To je 
počel zato, ker mu je sošolec 9 nagajal in 
ga pohojal.  

 
Ostale dni BP. 

13. DO: Stepel se je z učencem iz 5. razreda. 
Stepel naj bi se zato, ker je tisti učenec neki 
učenki vzel žogo. Učiteljica podaljšanega 
bivanja je reagirala tako, da ju je na igrišču 
spravila narazen, potem pa še na koncu 
dneva vprašala o točnem poteku dogodkov. 

 
Ostale dni BP. 

7 Ž Posluša, sodeluje, je pozorna, mirna. Upošteva pravila, posluša, sodeluje. 10. DO: Med gledanjem risanke je klepetala s 
sošolko, vendar je moje opozorilo takoj 
upoštevala in prenehala.  
 

Sicer pri njej nisem opazila nobenega 
izstopajočega vedenja, saj je zelo mirna, nikoli ne 
klepeta in ne moti pouka. 

10 M Ta učenec je zelo miren in o njem nimam 
zabeleženih nobenih izstopajočih vedenj. 
Med poukom sodeluje, vedno ima narejeno 
domačo nalogo in je uspešen.  

Se vede vzorno, posluša, sledi. Upošteva navodila, posluša. 

11 Ž Učenka ni vedenjsko izstopajoča. Med 
poukom sodeluje, dviguje roko, ko kaj želi 
povedat in je na splošno zelo mirna. 

Sodeluje, posluša učiteljico, sledi. Upošteva navodila, je mirna, sodeluje. 

12 Ž 1. DO: Za oceno so plesali otroške plese. 
Učiteljica jo je izbrala za vodilno 
učenko, saj jo je določila, da je ostalim 
kazala koreografijo. Tudi pri rezultatih 
testov se je poznalo, da je sposobna, 
saj je po navadi test pisala brez napak.  

 
Pri tej učenki je bilo pozitivno izstopajoče 
vedenje še najbolj opazno, saj je zelo 
sposobna, pridna, delavna in se trudi.  

Posluša, sodeluje, dviguje roko, sledi. Upošteva navodila, sodeluje, posluša. 

14 Ž Učenka je zelo mirna in kljub temu da ni 
preveč učno uspešna, to ne vpliva na 
njeno vedenje.  

Posluša, sodeluje, sledi. Upošteva pravila, uboga, posluša. 
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19 Ž Učenka je mirna in vedno sodeluje. Vedno 
je tiho, tako da komaj opaziš, da je v 
razredu. Rada sodeluje in velikokrat dvigne 
roko. Nikoli ne klepeta, ne govori čez druge 
niti takrat, ko ni vprašana.  

Sodeluje, posluša. Upošteva navodila, pravila, sodeluje, posluša. 

20 Ž 6. DO: 2. uro je klepetala med poukom, 
vendar je takoj po opozorilu prenehala. 

 
Drugače posluša in sodeluje. 

5. DO: Glasno je klepetala na avtobusu. Po 
opozorilu je takoj nehala.  

 
Drugače posluša, sodeluje in upošteva 
pravila. 

V podaljšanem bivanju se je vedla vzorno in 
nikoli ni povzročala nobenih težav. 
 
  

22 M 1. DO: Sedel je zelo nemirno in se med 
poukom, predvsem 2. uro, dolgočasil. 
To je trajalo približno 10 minut. 
Učiteljice to ni motilo in je brez 
opozorila tudi sam začel delati naprej. 

 
Skozi vse dni opazovanja sem ugotovila, 
da to vedenje ni nič izstopajočega, saj 
včasih samo potrebuje nekaj minut pavze 
in potem vsakič sam od sebe začne delati 
naprej. To pa ne pomeni, da je kadarkoli v 
zaostanku, saj je učno zelo uspešen in 
sposoben. 

Se vede vzorno, posluša, upošteva navodila.  Se drži pravil, posluša, upošteva učiteljico. 

23 Ž 1. DO:  Zjokala se je, ko je izvedela, da je 
preverjanje znanja pri matematiki 
pisala negativno. Učiteljica je pristopila 
do nje in jo pomirila, da se bo do 
naslednjega ocenjevanja znanja 
naučila in bo takrat bolje pisala.  

 
Ostale dni BP. 

3. DO: Izstopala je v pozitivni smeri, in sicer 
tako, da je ves čas dvigovala roko, 
sodelovala, tudi takrat, ko smo se vrnili v 
šolo in ob projekciji slik ponovili, kaj vse 
smo videli. Tako je pokazala svoje 
zanimanje in sem jo zato tudi pred vsemi 
pohvalila.  

V podaljšanem bivanju upošteva pravila in 
učiteljico, nisem opazila nobenih posebnosti. 
 
OPOMBE: 
Na splošno je učenka zelo umirjena in se kljub 
disleksiji in nekoliko slabšim ocenam trudi, da 
dohaja snov, sodeluje med poukom in dosega 
dobre rezultate.  
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Tabela 4: Splošni vtis 
LEGENDA: 

• M – deček 
• Ž – deklica 
• ☺ – prevladuje vzorno vedenje 
• :/ – vedenje je včasih vzorno, drugič negativno izstopajoče 
• � – prevladuje negativno izstopajoče vedenje 

UČENEC POUK PODALJŠANO 
BIVANJE 

IZLETI 

1M :/ ☺ :/ 
2 M ☺ ☺ ☺ 
3 Ž ☺ ☺ ☺ 
4 Ž � :/ � 
5 M :/ ☺ � 
6 M ☺ :/ :/ 
7 Ž ☺ ☺ ☺ 
8 M � :/ :/ 
9 M � ☺ � 
10 M ☺ ☺ ☺ 
11 Ž ☺ ☺ ☺ 
12 Ž ☺ ☺ ☺ 
13 M :/ ☺ :/ 
14 Ž ☺ ☺ ☺ 
15 M :/ ☺ :/ 
16 Ž � ☺ :/ 
17 M � ☺ � 
18 M ☺ ☺ :/ 
19 Ž ☺ ☺ ☺ 
20 Ž ☺ ☺ ☺ 
21 M ☺ ☺ ☺ 
22 M ☺ ☺ ☺ 
23 Ž  ☺ ☺ ☺ 
24 M :/ ☺ :/ 
25 Ž � ☺ � 
26 M � ☺ � 
 

Iz te razpredelnice lahko razberemo, da se je pri kar 14 učencih pojavljalo 
negativno izstopajoče vedenje. Tako vedenje se je pojavljalo pri 11 dečkih in 3 
deklicah, kar pomeni, da je bilo precej bolj izrazito pri moškem spolu. Učitelji 
pogosto že sami od sebe pričakujejo, da bodo dečki s svojim vedenjem bolj izstopali 
in večkrat zmotili pouk, ker jih imajo za bolj pogumne in glasne. To so že splošno 
znani stereotipi, ki smo jih z našo raziskavo samo potrdili. Tudi učiteljica 
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podaljšanega bivanja je v intervjuju povedala, da so dečki bolj negativno vedenjsko 
izstopajoči od deklic oziroma potrebujejo več opozoril ali celo kazen, da s takim 
vedenjem prenehajo. 

Glede na to, da sem izmed 26 učencev naštela kar 14 učencev z negativno 
izstopajočim vedenjem in eno učenko s pozitivno izstopajočim vedenjem, je to kar 
velik delež, saj vseh 15 učencev skupaj predstavlja kar 58 % vseh učencev v 
razredu, kar se mi zdi precej. Res je, da sem si zabeležila čisto vsako dejanje, ki je 
negativno izstopalo, ne glede na to, ali je bilo to neko majhno ali veliko vedenje, saj 
je bil to tudi namen te raziskave. 

 

Tabela 5: Povzetek splošnega vtisa vseh učencev skupaj o motečem vedenju 
med poukom in na izletih 
LEGENDA: 

• ☺ – prevladuje vzorno vedenje 
• :/ – vedenje je včasih vzorno, drugič negativno izstopajoče 
• � – prevladuje negativno izstopajoče vedenje 

 Frekvenca 
Kontekst ☺☺☺☺ :/ ���� 
redni pouk 14 5 7 
izleti 12 8 6 
podaljšano bivanje 23 3 0 
 

Iz razpredelnice je razvidno, da pri dobri polovici razreda med dopoldanskim 
poukom ni opaznega izstopajočega vedenja. To pomeni, da teh učencev nikoli ali 
pa skoraj nikoli ni bilo treba opozarjati, so sledili, sodelovali med poukom, ali pa vsaj 
niso motili ostalih učencev s svojim vedenjem. Pet učencev je bilo treba občasno 
opozarjati, vendar se to ni dogajalo vsakodnevno. Sedem učencev je potrebovalo 
vsakodnevno opozarjanje, veliko pozornosti svojih vrstnikov in učiteljic, ki so v to, 
da bi pridobile njihovo pozornost in da bi učenci prenehali z negativno izstopajočim 
vedenjem, vložile precej časa in napora. 

Podobne številke sem dobila tudi v vrstici o izletih, saj skoraj pri polovici (12 
učencev) nisem opazila izstopajočih motečih vedenj, osem jih je izstopalo samo 
včasih, šest pa neprestano. Ugotovila sem, da učenci, pri katerih sem zasledila 
negativno izstopajoče vedenje med dopoldanskim poukom, tako vedejo tudi na 
izletih. 

Najmanj težav z vedenjem učencev je bilo v času podaljšanega bivanja, kjer ni 
bilo nikogar, ki bi negativno izstopal neprestano in samo trije učenci, ki so tako 
izstopali občasno. Eden izmed teh treh učencev ni kazal nobenega negativno 
izstopajočega vedenja v času dopoldanskega pouka, ostala dva pa sta bila bolj 
»problematična« skozi vse aktivnosti tekom celega dneva. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Mateja Poklukar; magistrsko delo 

66 
 

9.2 NAJPOGOSTEJŠA IZSTOPAJOČA VEDENJA V TREH KONTEKSTIH 
(POUK, PODALJŠANO BIVANJE IN IZLETI) 
 

RV 2 – Katera izstopajoča vedenja se najpogosteje pojavljajo v treh šolskih 
kontekstih? 

 

Na to raziskovalno vprašanje bom odgovorila na podlagi podatkov v tabelah, ki sem 
jih sestavila s preštevanjem frekvenc izstopajočih vedenj, ki sem si jih beležila v 
sheme opazovanja. Izstopajoča vedenja sem razdelila po kontekstih, v katerih sem 
jih zasledila, na koncu bom opažanja primerjala še z nekaterimi odgovori učiteljic, ki 
sem jih pridobila med intervjuji (Priloga 5 in Priloga 6). Vprašanja iz intervjuja z 
razredno učiteljico, ki se nanašajo na to raziskovalno vprašanje, se nahajajo pod 
številkami 7, 8 in 10, vprašanji iz intervjuja z učiteljico podaljšanega bivanja, ki se 
nanašata na to raziskovalno vprašanje, pa se nahajata pod številkama 5 in 8. 

Tabela 6: Vrste izstopajočega vedenja v treh kontekstih – pouk, podaljšano 
bivanje in izleti 
 Frekvenca 
Izstopajoče vedenje – vrsta Pouk Izleti Podaljšano 

bivanje 
neupoštevanje navodil, pravil 23 29 0 
klepetanje 34 13 0 
agresivno vedenje 17 21 1 
nemirnost (zibanje na stolu, obračanje 
okoli na stolu, v koloni za v 
telovadnico) 

34 0 0 

neposlušanje učitelja 16 11 0 
tožarjenje 7 8 0 
verbalna agresija do vrstnikov 5 8 0 
dolgočasenje – zehanje, zavijanje z 
očmi, odsotnost, spanje med poukom 

13 0 0 

zaostajanje med hojo 0 12 0 
neumestne pripombe 7 3 0 
prepiranje s sošolci 3 6 0 
odklanjanje šolskega dela 9 0 0 
govorjenje brez dviga rok 8 0 0 
zastavljanje nepotrebnih vprašanj 2 2 0 
lovljenje po razredu 4 0 0 
klovnovsko obnašanje 4 0 0 
metanje peska po toboganu, v zrak, v 
sošolke 

0 0 4 

laganje učitelju 1 1 1 
*sodelovanje, dvigovanje roke 1 1 0 
nesledenje pouku (prestopanje na 
mestu namesto plesa, nesledenje 
vprašanjem) 

2 0 0 
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vpitje med poukom 2 0 0 
uničevanje šolske lastnine 2 0 0 
jok 2 0 0 
politje sošolca 1 0 0 
poskus goljufanja pri ocenjevanju 1 0 0 
prepisovanje med ocenjevanjem 1 0 0 
Ne oddaja kontrolne naloge 1 0 0 
šumenje z vrečo 1 0 0 
vulgarnost 1 0 0 
 

Med poukom sem kot negativno izstopajoče vedenje največkrat opazila, da so 
učenci nemirni. Takrat so se obračali nazaj k sošolcem, se z njimi pogovarjali, jih kaj 
vprašali, preverili, kako rešujejo naloge … Podobno so počeli tudi takrat, ko so čakali 
v koloni - na primer za odhod v telovadnico. Učenci so se zibali na stolu, da je včasih 
kdo celo padel na tla, kljub temu da so bili večkrat opozorjeni na nevarnost. Pogosto 
se je zgodilo, da razlage učiteljice niso poslušali in se med poukom vidno 
dolgočasili, saj so to nazorno pokazali z »zavijanjem z očmi«, spanjem na mizi in 
zehanjem. V kategorijo »odklanjanje šolskega dela« sem štela, ko sta učenca 
mislila, da jima pri LUM ne bo treba narediti izdelka, ker sta bila brez potrebnega 
materiala, ter trenutke, ko učenci med poukom niso delali stvari, ki bi jih morali 
(pisanje ipd.). Pravilo v tem razredu je, da takrat ko želiš kaj povedati, dvigneš roko. 
8 x se je zgodilo, da so učenci govorili, brez da bi jo dvignili. 4 x so se lovili po 
razredu, prav tolikokrat pa se tudi klovnovsko obnašali (ko je učenec med uro dal 
noge na mizo, ko se je spakoval, ko je želel biti smešen za svoje sošolce, da bi se 
mu smejali …). Dvakrat niso sledili pouku (so se prestopali na mestu, namesto da 
bi plesali otroške plese – za oceno), tolikokrat so tudi vpili med poukom, uničevali 
šolsko lastnino in jokali (zaradi slabe ocene in zato, ker je učenko nekdo užalil). 
Enkrat je učenec nagnil plastenko z vodo sošolcu ravno takrat, ko je pil, da se je ta 
polil; isti učenec je tudi poskusil goljufati med ocenjevanjem tako, da je iz torbe vzel 
zvezek in želel prepisati rešitve; ko bi moral, ni oddal kontrolne naloge ter šumel z 
vrečko med učiteljičino razlago in podajanjem navodil. Eden izmed učencev je med 
ocenjevanjem znanja prepisoval od sošolca, drugi pa napisal vulgarno pesem o 
sošolki. 

Negativno izstopajoče vedenje, ki se je pojavljalo samo med izleti in nikjer drugje, je 
bilo zaostajanje med hojo. Pojavilo se je na vseh izletih, kamor smo šli. 

Neupoštevanje navodil učiteljic in pravil je bilo negativno izstopajoče vedenje, 
ki je bilo opaženo največkrat. Pojavljalo se je med poukom in izleti. V to kategorijo 
sodi na primer to, ko je učenec sredi ure vstal in se začel sprehajati po razredu; ko so 
učenci na koncu ure likovne umetnosti brez vprašanja vzeli svoje čopiče, šli na 
stranišče in jih tam umivali toliko časa, dokler jih nisem šla iskat in jim rekla, naj 
gredo takoj nazaj v razred; ko so med hojo nazaj proti šoli v gozdu pobirali palice, z 
njimi pobrali smolo, z njo mazali svoje sošolce in podobno. Kot drugo najbolj pogosto 
opaženo izstopajoče vedenje, ki se je pojavljalo v teh dveh kontekstih, je bilo 
klepetanje. Opazila sem, da učenci pogosto niso poslušali svoje učiteljice in niti 
mene, ko sem vodila pouk. Učenci pogosto tožarijo (še posebej dve učenki), kar mi 
pove, da se izogibajo samostojnemu reševanju problemov in želijo, da jih učiteljica 
reši namesto njih. Med pogostejšimi izstopajočimi vedenji v teh dveh kontekstih je 
bila še verbalna agresija, kamor sem štela razne žaljivke, kletvice, ki so se nanašale 
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na druge učence, grožnje in podobno. Učenci so pogosto pripomnili kaj, kar ni bilo 
ravno na mestu, se prepirali s sošolci in zastavljali nepotrebna vprašanja.  

Dvakrat sem še posebej opazila učenki, ki sta se res trudili in sodelovali med poukom 
in na izletu, saj sta ves čas dvigovali roko, odgovarjali na vprašanja in o obravnavani 
temi povedali, kar vesta. To vedenje je bilo pozitivno izstopajoče, saj ni bilo 
moteče. 

Izstopajoče vedenje, ki se je pojavilo samo v podaljšanem bivanju, je bilo metanje 
peska po toboganu, v zrak in v sošolke, za kar vsi učenci vedo, da je prepovedano. 

Negativno izstopajoče vedenje, ki se je pojavljalo v vseh treh kontekstih, je bilo 
agresivno vedenje (brcanje sošolcev, udarjanje, spotikanje ipd.) in laganje učitelju. 

Takrat ko si nisem posebej zabeležila izstopajočega vedenja, so bili učenci mirni, tiho 
poslušali učitelja, sledili pouku in si med seboj pomagali. Teh stvari si nisem posebej 
beležila, ker menim, da so to osnovne naloge učencev med poukom in bi jih morali 
vsi izpolnjevati. S tem pričakovanji od učencev se strinja tudi njihova razredna 
učiteljica. 

Pred opazovanjem sem pričakovala, da se bo kot izstopajoče vedenje največkrat 
pojavilo klepetanje, saj se zavedam, da se učenci, sploh pri teh letih, radi med sabo 
pogovarjajo in morajo takrat, ko se spomnijo neke ideje, misli, dogodka, to takoj deliti 
z drugimi, da ne bi prej pozabili. Zelo koristno bi bilo, če bi lahko začetek prve ure 
namenili pogovoru o stvareh, ki jih učenci želijo deliti z drugimi. To počne kar nekaj 
učiteljev, vendar si zaradi prehitrega tempa dela in zato obsežnega učnega načrta 
tega ne morejo privoščiti vsak dan, ker bi učenci lahko govorili zelo dolgo in potem ne 
bi uspeli obdelati učne snovi po načrtu.  

Nisem pričakovala, da se bo tako pogosto pojavilo neupoštevanje pravil in 
navodil učiteljice, saj so bili po mojem mnenju in mnenju mojih sodelavk učenci še 
pred nekaj leti bolj »ubogljivi« in spoštljivi do učiteljev kot danes. Njihova nemirnost 
me ni presenetila, ker sem tekom prakse spoznala, da mlajši učenci ne morejo biti 
tako dolgo na svojem mestu in ostati zbrani kot starejši. Še najbolj izmed vseh kršitev 
me je presenetilo zelo pogosto tožarjenje, saj nisem pričakovala, da bodo prišli 
svojima učiteljicama in meni povedat vsako še tako nepomembno stvar. Po eni strani 
je pohvalno, da vedo, komu se lahko zaupajo, po drugi pa je moteče, saj tožijo o 
stvareh, ki niti niso tako napačne, kot si oni to predstavljajo in s tem včasih želijo 
samo pridobiti nekaj pozornosti učiteljice. 

Vsa ta vedenja so izstopajoča in moteča zame, ki sem bila opazovalka, saj sem že 
v teoretičnem delu omenila, da je opazovalca odvisno, katera vedenja so za nekoga 
moteča in katera ne.  

Če primerjam odgovore njihovih učiteljic s svojimi opažanji, vidim, da se 
pretežno ujemajo, saj sta kot najpogostejša izstopajoča vedenja navedli pretepanje, 
klepetanje, vpitje, neposlušnost, neupoštevanje pravil in žaljenje. Vse te oblike 
negativno izstopajočega vedenja sem opazila tudi sama. Edina oblika negativno 
izstopajočega vedenja, ki jo je navedla učiteljica razrednega pouka, in je nisem 
opazila, je otipavanje. 

V svoji raziskavi sta Poulou in Norwich (2000) ugotovila, da so vedenja, ki se 
učiteljem zdijo najbolj problematična: izogibanje delu, depresivno razpoloženje, 
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negativizem, fizična agresija in pomanjkanje koncentracije. Pretirana plašnost in 
iskanje pozornosti pa se jima zdita najmanj problematična.  

A. Kobolt (2010) je v raziskavi ugotovila, da so se kot moteča vedenja v njeni 
raziskavi pogosto pojavljala tudi: »klepetanje brez dovoljenja«, »neurejenost« in 
»nemir«. Manjkrat so se pojavljala vedenja, kot so: »pretirana odvisnost od učitelja« 
in »šolska fobija«.  

SKLEP RV2 

Iz rezultatov je razvidno, da sem negativno izstopajoče vedenje opazila precej 
pogosteje kot pozitivno. Vzrok za to je, da na pozitivna vedenja nisem bila tako 
pozorna kot na negativna in jih nisem zaznala tako hitro kot moteča, ker me niso 
motila. Pozitivna vedenja so iz učiteljeve perspektive pričakovana, saj jih dojemajo 
kot nekaj nujno potrebnega za uspešno in nemoteno delo v razredu. Od učencev 
pričakujejo, da bodo upoštevali pravila in se vedli v skladu z njimi. 

Raziskave kažejo, da socialnega vedenja ne pohvalimo dovolj pogosto, asocialno pa 
takoj, ko se pojavi. Res je, da učitelji po navadi pohvalijo dosežke otrok, želenega in 
primernega socialnega vedenja pa ne, ker se jim zdi samoumevno (Gregorčič, 2012). 

 

9.3 ODZIVI UČITELJIC NA IZSTOPAJOČA VEDENJA UČENCEV 
 

RV 3 ‒ Kakšni so odzivi učiteljic na izstopajoča vedenja učencev v treh 
kontekstih – pouk, podaljšano bivanje in izleti? 

Na to raziskovalno vprašanje bom odgovorila na podlagi tabel, ki sem jih sestavila s 
preštevanjem frekvenc odzivov učiteljic na izstopajoča vedenja učencev v vseh treh 
kontekstih, ki sem si jih beležila v sheme opazovanja. Tabele sem razdelila glede na 
učiteljice, ki smo vodile pouk (razredna učiteljica, jaz in učiteljica podaljšanega 
bivanja). Opažanja primerjam še z nekaterimi odgovori njihovih učiteljic, ki sem jih 
pridobila med intervjuji (Priloga 5 in Priloga 6). Vprašanja iz intervjuja z razredno 
učiteljico, ki se nanašajo na to raziskovalno vprašanje, se nahajajo pod številkami 9, 
11, 14, 15, 16, 17 in 18, vprašanja iz intervjuja z učiteljico podaljšanega bivanja, ki se 
nanašajo na to raziskovalno vprašanje, pa se nahajajo pod številkami 6, 7, 9 in 12. 

 

Tabela 7: Reakcije razredne učiteljice, učiteljice podaljšanega bivanja in moje 
reakcije na izstopajoče vedenje učencev 
 Frekvenca 
Vrsta reakcije Razredna 

učiteljica 
Učiteljica 
podaljšanega 
bivanja 

Moje 
reakcije 

opozorilo (pokliče po imenu; pove, da 
to narobe dela in razloži, zakaj ter kaj 
naj naredi – pove pričakovanja) 

74 3 45 

vpraša, zakaj to počne 11 0 16 
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vprašanja (za vzbuditev pozornosti) 10 0 25 
miri učence (reče, naj dela to, kar 
delajo ostali; reče, naj neha tožariti; 
reče, da ni nič in naj dela naprej; reče, 
da takih stvari ne sme govoriti in naj 
se umiri; reče, naj neha butati po mizi 

10 0 6 

ni reakcije – ignoriranje 9 0 7 
hitrejše menjavanje dejavnosti med 
uro 

9 0 5 

fizični umik motečega učenca 8 0 5 
odvzem motečih stvari 7 0 6 
priganja 4 0 8 
reče »ššš« 4 2 8 
pogovor z učencem 4 0 5 
podpis v beležko 4 0 0 
reče, da ni lepo tožariti 0 0 4 
reče, naj neha to početi in razložila, 
zakaj 

0 0 4 

Pokliče učenca pred tablo, kjer mora 
razmisliti o svojem vedenju 

3 0 0 

reče, naj se opraviči 0 0 3 
pove, kaj in kako mora delati 0 0 2 
priskrbi potrebni material 0 0 2 
pokliče učenca pred tablo z berilom in 
zahteva od njega glasno branje 

0 0 2 

reče, naj takoj vrže pesek na tla 0 2 0 
pohvali 0 0 1 
preveri pri sošolcih, če res niso dobili 
domače naloge 

0 0 0 

predčasno zaključi igro 1 0 0 
kazenski počepi 1 0 0 
pove učencu, da je ne spoštuje 1 0 0 
presede 1 0 0 
prepove udeležb na sprehodu in 
sladoled 

0 1 0 

spravi narazen in se pogovori z 
učencem o dogodku – pretep 

0 1 0 

 

Učenci so bili na izstopajoče vedenje največkrat opozorjeni tako, da so bili poklicani 
po imenu. To reakcijo smo uporabljale vse tri učiteljice. Če ni zaleglo že prvič, smo 
morale učenca jasno ustaviti in mu povedati, katero njegovo vedenje takrat ni bilo 
primerno, mu razložiti zakaj in povedati, kaj želimo oziroma pričakujemo od njega, 
kako naj to vedenje popravi, prekine.  

Obe z razredno učiteljico sva se večkrat odzvali tudi tako, da sva učence vprašali 
po razlogu za njihovo vedenje ali pa sva uporabili vprašanja, s katerimi sva skušali 
pridobiti njihovo pozornost. Sama sem pogosto vprašala učence, zakaj počnejo, 
kar počnejo, zakaj se vedejo tako, če vedo, da tako vedenje ni primerno. S tem sem 
jih želela spodbuditi k razmišljanju o svojem vedenju. O motečem vedenju smo se 
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sproti tudi pogovorili. Da bi pridobila pozornost učencev med poukom, sva jim obe 
z razredno učiteljico zastavljali dodatna vprašanja, ki so se navezovala na snov. Z 
njimi sva želeli spodbuditi njihovo razmišljanje, da bi sami prišli do odgovorov, ki sva 
jih želeli od njih. Nekajkrat sva neprimerno vedenje ignorirali in so učenci včasih 
sami prenehali s takim vedenjem, včasih pa ne – takrat jih je bilo treba ustaviti na 
drugačen način. Učence je bilo treba pogosto miriti, in sicer tako, da sva jim z 
učiteljico pojasnili, katere besede so za v šolo neprimerne; enemu učencu sem rekla, 
naj preneha udarjati po mizi, ko je to počel, rekli sva tudi, da naj delajo nečesa, tudi 
če to počnejo ostali ipd. Kar nekajkrat sva jih umirili tako, da sva rekli samo »ššš«, 
večkrat pa se je bilo treba z učenci pogovoriti o njihovem vedenju. Odzivi, ki sva jih 
uporabljali obe, so še: hitrejše menjavanje dejavnosti med uro (da bi učenci dobili 
občutek, da imajo do konca ure še precej dela in ne bi imeli časa za neprimerno 
vedenje), fizična odmaknitev učenca (med hojo zamenjati par, ker sta se učenca med 
sabo prepirala, zmerjala ipd.; med poukom pa je razredna učiteljica učenca poslala 
sedet za mizo, ker je hodil po razredu), odvzem motečih stvari, priganjanje (med hojo 
je bilo še največ težav z zaostajanjem v koloni, zato sem jih morala ves čas priganjati 
tako, da sem jim rekla, da moramo »zašiti luknjo«) in pogovor z učencem (o njegovih 
dejanjih, vzrokih zanje, posledicah in nadaljnjem vedenju oziroma reakciji učenca na 
tako situacijo v prihodnje). 

Odzivi, ki jih je uporabljala samo razredna učiteljica, so: podpis v beležko (učenec 
je moral opisati dogodke in prinesti nazaj podpis staršev), učenci so morali pred tablo 
razmisliti, kaj so storili narobe (po tem, ko so brez dovoljenja in vedenja učitelja šli 
umivat čopiče na stranišče), predčasna zaključitev igre (ker vedenje med igro pri 
ŠPO ni bilo primerno), kazenski počepi (pri ŠPO), učiteljica je enkrat povedala 
učencu, da je ne spoštuje (kar je sklepala glede na njegovo vedenje) in presedanje. 

Osebno sem od učencev, ki so s svojimi dejanji škodili drugim, zahtevala, da se jim 
opravičijo in jih usmerjala z navodili. Dvema učencema sem pri LUM priskrbela 
material za delo, ko sta bila brez; dva, ki sta klepetala in po več opozorilih še vedno 
nista prenehala, sem poklicala pred tablo, kjer sta glasno brala iz berila zgodbo, ki 
smo jo obravnavali tisto uro. Učenko, ki je še posebej izstopala s svojim vedenjem v 
pozitivnem pomenu besede, sem pohvalila pred celim razredom. Eden izmed 
učencev mi je v podaljšanem bivanju rekel, da danes nima domače naloge, zato sem 
o tem vprašala njegove sošolce (tiste dni, ko sem bila v podaljšanem bivanju, sem 
bila med dopoldanskim poukom odsotna) in izvedela, da se mi je zlagal (povedala 
sem mu, da se ne sme lagati in naj naredi nalogo). 

Ker se izstopajoče vedenje v času podaljšanega bivanja ni pojavljajo tako pogosto 
kot v času dopoldanskega pouka, je bilo tudi odzivov nanj manj. Učiteljica v 
podaljšanem bivanju se je odzvala z nevelelnimi povedmi (ko je učenkama, ki sta 
ves čas tožarili, povedala, da to ni lepo). Ko je opazila izstopajoče vedenje, ga je 
ustavila in razložila, zakaj se tega ne sme početi. Učence je bilo treba nekajkrat 
opozoriti tako, da jih je poklicala po imenu. Klepetanje se je dalo ustaviti z glasom 
»ššš« ... Ko so učenke metale pesek po toboganu, jim je rekla, naj ga takoj vržejo 
nazaj na tla in so tudi ubogale. Učenec, ki se je stepel, za kazen naslednji dan ni 
smel na sladoled z ostalimi in je moral počakati v drugi skupini podaljšanega bivanja, 
dokler se nismo vrnili v šolo. Učiteljica je morala enkrat celo fizično posredovati pri 
pretepu, da je dva učenca spravila narazen. Seveda ju je takoj tudi vprašala, kaj se 
dogaja, kaj je povod in kaj razlog za to. Takoj po tem dogodku so težavo tudi rešili.  
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Odzivi, ki smo jih uporabljale vse tri učiteljice, so bili opozorilo (pokličeš učenca po 
imenu) in umiritev učencev v primeru klepetanja z glasom »ššš«. 

Odgovori v intervjuju razredne učiteljice se ujemajo z opazovanjem, saj je bila 
večina njenih navedenih odzivov dejansko uporabljenih med poukom (sprotno 
opozarjanje, reševanje problemov, gibalne dejavnosti, podpisi v beležko in 
presedanje). Odziva, ki ju nisem zasledila, sta igra vlog in štetje do 5.  

Tudi odgovori odzivov učiteljice podaljšanega bivanja se ujemajo z 
opazovanjem, saj je vedno, ko je prišlo do težave, učenca najprej opozorila, se nato 
z njim pogovorila in na koncu določila kazen, če je bilo to res treba. Ker vedenja 
učencev niso bila tako negativno izstopajoča, ni nihče dobil prepovedi igre ali 
kazenskega pisanja povedi. 

J. Rapuš Pavel (2010, str. 266) navaja rezultate raziskave A. Kobolt in drugih (2008), 
ki kažejo, da je med učinkovitimi odzivi na disciplinske probleme ne glede na 
samooceno uspešnosti dela na prvem mestu pogovor, v katerem učitelj prisluhne 
otroku. 

Rezultati raziskave o značilnostih disciplinskih problemov in odzivov učiteljev pri delu 
z učenci s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami kažejo, da učitelji v zvezi z 
disciplinskimi problemi najpogosteje sodelujejo s starši, nato s svetovalno službo, 
najmanj pa v to vključujejo razred, čeprav se tudi ta odziv v posameznih primerih 
učiteljem zdi učinkovit. »Različne tehnike ravnanja, ki jih navajajo učitelji, so: 
prisluhniti otroku, spodbude, spremljanje, humor, dogovor, igra, sproščanje, pohvala, 
nagrada, usmerjanje, kaznovanje, osamitev, ignoriranje, kontrola, gibalne aktivnosti« 
(Rapuš Pavel, 2010, str. 260). 

SKLEP RV 3 

»Wolfgang in Glickman (prav tam) sta izvedla raziskavo na temelju opazovanja 
učiteljevih odzivov na neprimerno vedenje učencev. Ugotovila sta, da je mogoče 
prevladujoče načine učiteljevega odzivanja na neprimerno vedenje učencev uvrstiti v 
sedem velikih skupin: tiho opazovanje, nevelelne povedi, vprašanja, velelne povedi, 
modeliranje, podkrepitev ter fizično posredovanje in izolacija« (Pšunder, 2004, str. 
136). 

V moji raziskavi so bili uporabljeni vsi v prejšnjem odstavku našteti, in sicer tiho 
opazovanje z ignoriranjem, nevelelne povedi, ko se je učiteljica pogovorila z 
učencem o njegovem vedenju in mu razložila, kaj naj naredi glede tega, postavljenih 
je bilo tudi kar nekaj vprašanj za spodbudo učencev k razmišljanju in za motiviranje, 
velelne povedi so bile uporabljene takrat, ko je bil učenec poklican po imenu, 
modeliranje takrat, ko je bilo učencu razloženo in s primeri podprto, katero je 
sprejemljivo vedenje, fizično posredovanje je bilo uporabljeno, ko je bilo na primer 
treba par v koloni zamenjati, in izolacija takrat, ko je bil učenec preseden. 
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9.4 NAJBOLJ MOTEČA VEDENJA ZA UČITELJA 
 

RV 4 – Katera vedenja so najbolj moteča za učitelja? 

Na to raziskovalno vprašanje sem odgovorila samo na podlagi odgovorov učiteljic iz 
intervjujev (Priloga 5 in Priloga 6). Vprašanja iz intervjuja z razredno učiteljico, ki se 
nanašajo na to raziskovalno vprašanje, se nahajajo pod številkama 4 in 6, vprašanja 
iz intervjuja z učiteljico podaljšanega bivanja pa pod številkama 4 in 8. 

Za razredno učiteljico so najbolj moteča vedenja površnost in nedoslednost, 
predvsem pa tudi to, da učenci opazijo najprej napake pri svojih sošolcih, pri 
sebi pa sploh ne. Moti jo tudi, da niso pripravljeni na pouk (pozabijo zvezek, 
učbenik, domačo nalogo ipd.). Pravi, da mora biti učitelj še posebej strog takrat, ko 
pride do zbadanja in zasmehovanja med sošolci. V tem primeru je treba tako vedenje 
čim prej na ostro ustaviti, da se ne nadaljuje toliko časa, da vse skupaj uide izpod 
nadzora. 

Učiteljico podaljšanega bivanja najbolj moti otrokova lenoba in njihov odnos do 
učitelja, ugovarjanje ter starši, ki tako vedenje otrok še podpirajo. Za primer je 
navedla mamo, ki se je prišla, ko je še poučevala dopoldanski pouk, pritožit zaradi 
slabe ocene svoje hčerke ter za njeno neznanje obtožila učiteljico. Kot moteče 
vedenje je poleg prej naštetega navedla še pretepanje, ker jo zelo prizadene, da 
otroci težave rešujejo na tak način. 

»Že raziskava Pšundrove (2003) je opozorila, da so tako učenci kot učitelji kot najbolj 
moteče navedli neprimerne odnose. Način komuniciranja je pomemben dejavnik 
medosebnih odnosov med učitelji in učenci« (Rapuš Pavel, 2010, str. 266). 

Mislim, da so medsebojni odnosi (učenec – učenec in učenec – učitelj) zelo 
pomemben dejavnik, ki vpliva na vedenje učencev, saj učenci v primeru, da v razredu 
prevladuje pozitivna klima in se med seboj vsi dobro razumejo, ne bodo tako pogosto 
iskali pozornosti z negativnim izstopajočim vedenjem. Mene kot učiteljico in 
opazovalko te skupine je najbolj motilo to, da učenci niso sledili moji razlagi in so 
med poukom počeli stvari, ki se niso skladale z učno temo, ki smo jo obravnavali. 
Motilo me je tudi to, da so se učenci med seboj tolikokrat prepirali in tožarili drug 
drugega, namesto da bi sami mirno rešili svoje težave. 

 

9.5 REAKCIJE UČENCEV NA OPOZORILA UČITELJIC 
 

RV 5 ‒ Kako učenci reagirajo na opozorila učiteljic? 

Na to raziskovalno vprašanje bom odgovorila na podlagi tabele, ki sem jo sestavila s 
preštevanjem frekvenc odzivov učencev na opozorila učiteljic na njihova izstopajoča 
vedenja. Opažanja primerjam še z nekaterimi odgovori njihovih učiteljic, ki sem jih 
pridobila med intervjuji (Priloga 5 in Priloga 6). Vprašanje iz intervjuja z razredno 
učiteljico, ki se nanaša na to raziskovalno vprašanje, se nahaja pod številko 12, 
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vprašanje iz intervjuja z učiteljico podaljšanega bivanja, ki se nanaša na to 
raziskovalno vprašanje, pa se nahaja pod številko 10. 

Tabela 8: Kako se je učenec odzval na reakcijo učiteljice 
Reakcija  Frekvenca 
upošteva opozorilo  138 
upošteva opozorilo, vendar potem ponovi 74 
ne upošteva opozorila 58 
dela naprej kot da ni bilo nič 35 
sam od sebe neha 16 
ne sodeluje več 2 
se opraviči 1 
*je zadovoljna sama s sabo 2 
Opomba: Kar je označeno z *, ni moteče vedenje, ampak pozitivno izstopajoče 
vedenje. 

V večini primerov so učenci nemudoma upoštevali opozorila učiteljice in takoj 
prenehali z izstopajočim vedenjem. Kot sem že prej napisala, se je dogajalo tudi, da 
so učenci opozorilo upoštevali, vendar le za kratek čas in potem z izstopajočim 
vedenjem nadaljevali, ga ponovili. Velikokrat se je zgodilo, da učenci opozorila niso 
upoštevali, zato so tudi izstopajoča vedenja trajala dlje časa, nekajkrat pa se je 
zgodilo celo, da so z njim sami prenehali, saj jih je učiteljica ignorirala. Dvakrat se je 
zgodilo, da je učenec po opozorilu prenehal sodelovati, ker se mu je zdelo krivično, 
da ga učiteljica opozarja na vedenje, ki se njemu ni zdelo napačno. V enem primeru 
se je učenec opravičil sošolki zaradi besed, ki ji jih je izrekel, vendar ne sam od sebe, 
ampak šele po moji zahtevi. Učenka, ki je bila pohvaljena za svoje sodelovanje, je 
bila na koncu zelo zadovoljna sama s sabo in se ji je zdelo dobro tudi, da je učiteljica 
opazila njen trud. 

Njihova razredna učiteljica pravi, da učenci njena opozorila vedno upoštevajo. 
Moja opažanja kažejo nekoliko drugače, mogoče zato, ker vsak opazovalec stvari 
dojame drugače ali pa ker sama nimam toliko izkušenj s poučevanjem in vodenjem 
razreda kot ona in nisem vedela točno, kakšen odziv je od njih v posamezni situaciji 
konkretno pričakovala.  

Učiteljica podaljšanega bivanja pravi, da dekleta takoj reagirajo na opozorila, 
fante pa je treba večkrat opozoriti ali celo kaznovati, če opozorilo ne pomaga. Z 
njeno trditvijo se samo deloma strinjam, ker sta bili v tem razredu dve učenki, ki ju je 
bilo treba večkrat opozoriti, pa opozorilo še vedno ni zadoščalo. Opazila sem, da 
hujše kršitve delajo fantje in se to dejstvo verjetno nanaša bolj na to. 

SKLEP RV 5 

Odzivi učencev na reakcijo učiteljice se med seboj zelo razlikujejo, saj so si tudi 
osebnosti, situacije, v katerih je prišlo do izstopajočih vedenj in družinska ozadja 
(stanje doma, odnosi s starši, družbeno-ekonomski status in vzgoja) med seboj zelo 
drugačna. V eni skupini zelo težko dobiš dva otroka, ki sta si po teh kriterijih 
popolnoma enaka. Odziv učenca je lahko odvisen tudi od njegovega telesnega 
počutja in dogodkov, ki so privedli do izstopajočega vedenja. 
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Vsak učitelj pričakuje, da ga bodo učenci upoštevali, vendar se stvari na tem 
področju iz leta v leto spreminjajo. Spomnim se, da so bili včasih učenci veliko bolj 
zadržani in se niso upali izpostavljati tako kot danes. Niso bili tako pogumni in 
samozavestni, ko so ugovarjali učiteljem, in niso tako zelo in predvsem na negativen 
način iskali pozornosti, kot jo učenci danes. Kot sem že izpostavila v teoretičnem 
delu naloge, so tudi avtorji Krapše idr. (2006) pisali o primanjkanju spoštljivosti 
učencev do učiteljev, o manjši pripravljenosti ponuditi pomoč drugim in manjši 
pozornosti. Učenci postajajo vedno bolj agresivni, individualistični in tekmovalni. 

Mislim, da na tem področju v prihodnjih letih lahko pričakujemo še veliko sprememb, 
saj se otroci iz generacije v generacijo spreminjajo in nas vedno znova presenečajo. 
Po mojem mnenju in rezultatih te raziskave pa lahko sklepam, da te spremembe ne 
bodo bistveno boljše. 

 

9.6 ŠOLSKA URA, V KATERI SE POJAVI IZSTOPAJOČE VEDENJE 
 

RV 6 ‒ Ali se izstopajoče vedenje proti koncu pouka pojavlja pogosteje? 

Na to raziskovalno vprašanje bom odgovorila na podlagi tabel, ki sem jih sestavila s 
preštevanjem frekvenc pojavljanja izstopajočih vedenj v posameznih šolskih urah. 
Med izleti sem si pri beleženju pomagala tako, da sem pogledala na uro in čas 
umestila v šolsko uro, ki bi bila takrat, če bi potekal pouk v šoli. Opažanja primerjam 
še z nekaterimi odgovori njihovih učiteljic, ki sem jih pridobila med intervjuji (Priloga 5 
in Priloga 6). Vprašanji iz intervjuja z razredno učiteljico, ki se nanašata na to 
raziskovalno vprašanje, se nahajata pod številkama 19 in 20, vprašanje iz intervjuja z 
učiteljico podaljšanega bivanja, ki se nanaša na to raziskovalno vprašanje, pa se 
nahaja pod številko 13. 

Tabela 9: Ura, v kateri se pojavi izstopajoče vedenje med poukom 
Ura, v kateri se pojavi izstopajoče 
vedenje 

Frekvenca 

2. 78 
4. 75 
3. 52 
odmor 43 
1. 22 
 

Tabela 10: Ura, v kateri se pojavi izstopajoče vedenje med podaljšanim 
bivanjem 
Ura, v kateri se pojavi izstopajoče 
vedenje 

Frekvenca 

5. 10 
6. 8 
7. 2 
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8. 0 
 

Moteče vedenje se je najpogosteje pojavilo med drugo šolsko uro, na drugem in 
tretjem mestu pa sta četrta in tretja šolska ura. Iz tega lahko sklepamo, da učenci 
pridejo v šolo še spočiti in so prvo uro še nekoliko zaspani, ko pa se dokončno 
zbudijo, njihovo vedenje postane vedno bolj moteče. Kar nekajkrat se je moteče 
vedenje pojavilo tudi med odmorom, za kar je vzrok verjetno to, da v tem času 
učiteljica ni neprestano prisotna v razredu, saj je za vsak hodnik in učilnice, ki so v 
tem nadstropju šole, dežurna le ena učiteljica, ki jih nadzira in rešuje morebitne 
težave, ki se v tem času pojavljajo. 

Razredna učiteljica pravi, da je največ negativno izstopajočega vedenja med 
odmori zaradi odsotnosti učitelja v razredu, odvisno pa je tudi od situacij učencev 
doma. Meni, da se negativno izstopajoče vedenje pojavlja bolj pogosto proti koncu 
pouka, opisala je tudi domače okolje nekaj učencev, ki imajo v njem še največ težav. 

Učiteljica podaljšanega bivanja pravi, da se tako vedenje pogosteje pojavi na 
začetku njenega delovnika, ker učenci potem odhajajo domov, kar pomeni, da jih je 
vedno manj, imajo potem že narejeno domačo nalogo in so bolj pridni. 

SKLEP RV 6 

P. Ošlak (2011) pravi, da so dopoldne učenci manj utrujeni kot popoldne in večino 
časa preživijo v učilnici, zato razredna učiteljica nima toliko vedenjskih problemov, kot 
učiteljica podaljšanega bivanja. 

Moje ugotovitve in odgovori učiteljic kažejo ravno nasprotno. Možno je, da nisem bila 
toliko pozorna na vedenjske težave v času podaljšanega bivanja, saj sem bila tudi 
sama v tem času bolj sproščena in nisem bila tako osredotočena na vsako malenkost 
kot v dopoldanskem času. Upoštevati moramo tudi to, da smo popoldne kar nekaj 
časa preživeli na prostem, kjer so učenci imeli prosto igro in jih ni bilo treba veliko 
opozarjati, edino takrat, ko so po toboganu spuščali pesek in ko je ena učenka v 
svojo sošolko pesek celo vrgla. Pozna se tudi, da v podaljšanem bivanju niso prisotni 
vsi učenci, ker grejo nekateri že domov, zato tudi skupine niso tako velike kot 
dopoldne. 

 

9.7 RAZLOGI ZA POJAV IZSTOPAJOČEGA VEDENJA 
 

RV 7 – Kako učenci opredelijo razloge za izstopajoče vedenje? 

Na to raziskovalno vprašanje bom odgovorila na podlagi tabele, ki sem jo sestavila s 
preštevanjem frekvenc razlogov za pojav izstopajočih vedenj. Po razlogih sem 
večkrat kar takoj med opazovanjem vprašala učence, ki so mi iskreno odgovorili na 
vprašanje. Ko sem učence že bolje spoznala, sem že sama lahko večkrat navedla 
razlog za njihovo vedenje, saj so se le-ti ponavljali. Opažanja primerjam še z 
nekaterimi odgovori učencev, ki sem jih pridobila med intervjuji (Priloga 7, 8, 9, 10, 11 
in 12). Vprašanja iz intervjuja z učencem 1, ki se navezujejo na to raziskovalno 
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vprašanje, so vsa od št. 10 do št. 15, vprašanja iz intervjuja z učenko 4, ki se 
navezujejo na to raziskovalno vprašanje, so vsa od št. 9 do št. 12, od učenca 5 sem 
uporabila 8., 11., 17., 18. in 19. vprašanje, od učenke 16 sem uporabila 5. in 6. 
vprašanje, od učenca 18 vprašanja od št. 9 do št. 11 in od učenke 25 vprašanji št. 14 
in 15. 

Tabela 11: Razlog, povod za izstopajoče vedenje 
Razlog, povod za izstopajoče vedenje Frekvenca 
zdolgočasenost, premalo zaposlen/-a 69 
vpliv sošolcev – ker drugi, on tudi lahko; 
dobiti njihovo pozornost 

55 

slabi medosebni odnosi med sošolci  35 
se mu ne ljubi (hoditi, sodelovati) 31 
misli, da s tem početjem ni nič narobe 28 
nezanimanje (ve, da on to snov že zna, 
zato ga ne zanima več, se zanima za 
druge stvari) 

24 

želja po pozornosti učitelja 19 
premalo koncentracije 18 
rabi več gibanja 11 
ne zna rešiti naloge 7 
želi preložiti delo na kasneje 3 
ne more slediti, premalo časa ima za 
reševanje 

3 

preveč se vživi v igro 3 
ni dovolj prepričan v svoje delo 3 
po nesreči 2 
s sabo nima potrebnega materiala 2 
je zaljubljen/a v sošolko/sošolca 2 
*veliko zanimanje, sodelovanje 2 
se udari 1 
prehitro zadovoljstvo z izdelki 1 
je nemiren 1 
slaba ocena 1 
se igra 1 
sošolec se obrača okoli in ga moti 1 
zdi se mu neumno 1 
ne zdi se mu pravično, da listka ne dobi 
tudi on 

1 

 

Najpogosteje sem dobila občutek, da se učenci s svojim motečim vedenjem skušajo 
zamotiti, ker jim je dolgčas, saj učna snov jasno ne more biti vedno zanimiva vsem 
26 učencem naenkrat. Že B. Gregoričič (2012) je poudarila, da imajo učenci potrebo 
po pozornosti vrstnikov, zato me drugouvrščeni razlog za moteče vedenje (vpliv 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Mateja Poklukar; magistrsko delo 

78 
 

sošolcev – ker drugi, on tudi lahko; dobi njihovo pozornost) ne preseneča. Učenci so 
velikokrat na ta način pokazali, da jim primanjkuje pozornosti, zgledovali so se po 
drugih in za njim ponavljali stvari in početja, za katere je bil drugi sošolec prej 
opozorjen in so točno vedeli, da to vedenje s strani učiteljice ni zaželeno.   

Kar nekajkrat sem opazila, da se vsi učenci med sabo ne razumejo najbolje, saj so 
mi to tudi sami povedali ali pa navedli kot razlog za nagajanje sošolcu. Kot primeri, ki 
sem jih uvrstila v to kategorijo, so bili, da mi je učenec rekel, da je to naredil, ker 
določene sošolke ali sošolca ne mara; ker mu drugi nagajajo, jim pa še on/ona 
nagaja; da je to naredil, ker ga je drugi učenec zmotil; ker je vzel žogo sošolki; ker ga 
je pohojal; ker mu je sošolec rekel, da je naredil najgrši izdelek pri likovni umetnosti 
ipd. 

Kot razloge sem opazila tudi to, da se učencem ni ljubilo delati stvari, ki jim jih je 
naročila učiteljica, in so tisti čas raje počeli nekaj drugega ali pa sploh ničesar. 
Ugotovila sem tudi, da še ne znajo čisto vsi učenci ločiti zaželenega vedenja od 
nezaželenega. Učenci izgubijo svojo motivacijo tudi takrat, ko neko snov že 
razumejo, saj se jim zdi, da jim je ni treba več utrjevati. Zdi se mi pozitivno, da so 
učenci prepričani v svoje znanje, vendar bi ga lahko, namesto da začnejo motiti 
ostale učence v razredu, pomagali usvojiti še drugim s pomočjo pri reševanju naloge 
ali pri branju v berilu, ne pa da se posmehujejo ostalim in z motečim vedenjem iščejo 
pozornost. Najbolj neprimeren primer takega dejanja je bil, ko je učenec, ki je snov 
razumel in ni želel več sodelovati, to pokazal na tak način, da je dal noge na mizo, se 
zraven smejal in se sprostil, kot bi bil doma, kot razlog za njegovo početje pa je 
navedel to, da mu je dolgčas, ker v tej snovi ni ničesar novega, saj on to že vse ve. 

A. Kobolt (2010) je ugotovila, da izstopajoče vedenje nastane zaradi različnih 
dejavnikov. Nastane lahko zato, ker posameznik nima kontrole nad svojim 
vedenjem, se ne zna samoobvladati, včasih rečemo tudi, da je impulziven. To je 
lahko posledica nevrofizioloških značilnosti ali pa je ravno obratno ‒ ciljno usmerjena 
in motivirana, se pravi načrtovana dejanja, nad katerimi ima posameznik kontrolo. V 
primeru, da je vedenje načrtovano, je to posledica posameznikove želje po nečem, 
česar na drugačen način ne more dobiti. Kot sem omenila že prej v nalogi, učitelj bolj 
in prej opazi nezaželeno vedenje kot zaželeno, kar nam pove tudi, da z nezaželenim 
dobimo več pozornosti. Z izstopajočim vedenjem pokažemo, da si upamo izstopati, 
biti »glavni«, si pridobimo moč in obvladujemo vrstnike. Z njim si pridobimo socialni 
status, ki si ga na drug način ne moremo pridobiti ali pa ga sploh nimamo. 

Učenci poleg pozornosti svojih sošolcev in občutka sprejetosti v skupino, potrebujejo 
še pozornost učitelja. To kažejo s svojim vedenjem najpogosteje s tožarjenjem in 
pa tudi z na primer prej opisanimi dejanji. Včasih je razlog za izstopajoče vedenje 
premajhna zmožnost koncentracije, ki povzroči, da učenec ne more več slediti 
učiteljevi razlagi in dejavnostim, ki se neprestano menjajo, zato začne delati druge 
stvari, ki niso vedno primerne za tisti del pouka. Učenci potrebujejo precej gibanja, 
ki jim ga razredni učitelj ne more vedno zagotoviti, saj večina ur dopoldanskega 
pouka poteka v učilnici, kjer ni dovolj prostora za zadovoljitev njihovih potreb po 
gibanju. 

Kot drugi razlogi za izstopajoče vedenje se je pojavilo še dejstvo, da niso znali rešiti 
naloge; v tistem trenutku niso želeli delati tistega, kar bi morali in so želeli delo 
preložiti na kasneje; so imeli premalo časa za reševanje; niso mogli slediti tempu 
dela; so se preveč vživeli v igro; niso bili dovolj prepričani v svoje delo; so naredili to 
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po nesreči; niso imeli s seboj materiala za delo (pri likovni umetnosti) ... Bil je tudi 
primer, ko sta se učenka in učenec »zmerjala« med sabo, ko pa sem vprašala po 
razlogu za to, so mi ostali rekli, da sta zaljubljena drug v drugega. Zgodilo se je tudi, 
da so bili učenci s svojim delom prehitro zadovoljni (sploh pri likovni umetnosti); so 
nemirni; so dobili slabo oceno in zato začeli jokati; se jim neka stvar zdi neumna in je 
zato ne želijo narediti; se jim kaj zdi nepravično … V primeru, ko izstopajoče vedenje 
ni bilo moteče, je učenka pokazala veliko zanimanje za snov in veliko pripravljenost 
sodelovanja. 

V intervjuju je učenec 1 povedal, da se za svoje vedenje sam odloči, vendar ne ve, 
zakaj se nekje vede drugače kot drugod. Učenka 4 je priznala, da se med poukom 
velikokrat dolgočasi, saj bi ona rada risala ali pisala nekaj po svoje, brez da bi jo 
kdorkoli omejeval. Učenec 5 je rekel, da bi ga morala učiteljica podkupiti, če želi, da 
se bo vedel tako, kot njej ustreza, hkrati pa ne ve, zakaj se v podaljšanem bivanju 
vede bolj primerno kot med poukom. Kadar je njegovo vedenje negativno 
izstopajoče, je to zato, ker s tem zabava sebe. Tudi učenka 16 se rada sprosti med 
poukom in se zabava, ker ne gre drugače, je hecno in zabavno pa še ostali se 
smejijo. Učenec 18 ni vedenjsko izstopajoč zato, ker se boji kazni. Učenka 25 se 
zaveda, da velikokrat klepeta, vendar ne ve, kako do tega sploh pride. 

SKLEP RV 7 

Iz vsega tega lahko povzamem, da se učenci med poukom zelo hitro začnejo 
dolgočasiti, jim učna snov ni zanimiva, so premalo zaposleni. Velik pomen podajajo 
še vplivu sošolcev, saj mislijo, da če eden lahko nekaj počne, lahko tudi ostali. To mi 
je popolnoma jasno, saj vsak učitelj vedno poudarja, da so si vsi učenci med seboj 
enaki, se morajo držati enakih pravil in bodo tudi iz njegove strani obravnavani kot 
enakovredni.  

Medosebni odnosi med učenci v tem razredu so zelo slabi in zato je tudi velikokrat 
prihajalo do konfliktov. Ker so stari šele 7 ali 8 let, se še ne zavedajo vsakič, da je z 
njihovim početjem kaj narobe – dejanja, ki so za učitelja moteča, izstopajoča, oni 
dojemajo kot nekaj normalnega. Pogosto sploh ne vedo, zakaj se tako vedejo, 
zavedajo pa se tega, da je njihovo vedenje v podaljšanem bivanju bolj primerno kot 
med poukom in na izletih. 

 

9.8 ČAS TRAJANJA IZSTOPAJOČEGA VEDENJA 
 

RV 8 – Koliko časa traja izstopajoče vedenje učencev? 

Na to raziskovalno vprašanje bom odgovorila na podlagi tabele, ki sem jo sestavila s 
preštevanjem frekvenc časa trajanja posameznega izstopajočega vedenja. Čas 
trajanja sem razdelila po minutah, če se je določeno izstopajoče vedenje pri istem 
učencu ponovilo, sem zabeležila tudi to. 
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Tabela 12: Čas trajanja izstopajočega vedenja 
Čas trajanja Število ponovitev 
kratko (manj kot 1 minuta) 140 
večkrat kratko (s premori) 89 
dolgo (več kot 2 minuti) 54 
čez ves dan 35 
večkrat po dlje časa (s premori) 7 
 

Ugotovila sem, da je izstopajoče vedenje največkrat hitro minilo, saj so se učenci 
odzvali na opozorila oziroma reakcije učiteljic in jih takoj tudi upoštevali. Kar nekajkrat 
se je zgodilo, da so se sicer takoj odzvali na učiteljičine reakcije, vendar so na 
opozorilo kmalu pozabili in z izstopajočim vedenjem čez nekaj časa nadaljevali, ga 
ponovili. Nekatera izstopajoča vedenja so trajala dlje časa – učenci se niso odzvali 
na reakcije učiteljic, kljub večkratnem opozorilu, zato so bili tudi kaznovani (npr. s 
podpisom v beležko). Nekajkrat so se izstopajoča vedenja ponavljala čez ves dan – 
pri tem sem upoštevala tiste, ki so se vztrajno ponavljala vsako uro, s krajšimi 
prekinitvami in se nadaljevala še v podaljšanem bivanju. Večkrat po dlje časa se je 
pojavljalo le nekaj oblik vedenj. 
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10 ZAKLJUČEK 
 

Namen izvedenega opazovanja in pogovorov je bil ugotoviti razlike v vedenju (še 
posebej izstopajočim – pozitivno in negativno) učencev med poukom, izleti in v 
času podaljšanega bivanja. Razred sem opazovala kot celoto, hkrati pa tudi odzive 
posameznih učencev ter njihovo interakcijo med seboj in z učiteljicama, ki jih 
poučujeta.  

Na začetku magistrskega dela sem najprej predstavila predmetnik osnovne šole in 
cilje v učnih načrtih ter Zakonu o osnovni šoli, ki se nanašajo na našo obravnavano 
tematiko, na koncu pa so še opisani vsi trije opazovani konteksti (pouk, izlete in 
podaljšano bivanje). Nato sem opisala dejavnike, ki vedenje spremljajo (biološke, 
socialne, psihološke), opisala sem osebnost glede na opredelitve različnih avtorjev, 
predstavila model SIVI, ki opisuje temeljna psihološka ozadja motečega vedenja, 
predstavila pojem »psihična odpornost« oziroma ranljivost učenca, pomen motivacije 
učencev in predloge, kako naj jo učitelj ohranja med svojim delom. Nadaljevala sem z 
izstopajočim vedenjem (predvsem negativnim, agresivnim), čustvenim in vedenjskim 
težavam ter odzivi in vplivi nanje. V zadnjem poglavju teoretičnega dela sem 
predstavila še odnose v razredni skupini in njeno vodenje, lastnosti uspešnega 
oziroma učinkovitega učitelja, ki je hkrati dober razredni vodja, njegove naloge, 
strategije vodenja razreda, tipe vodenja v primerjavi z vzgojo doma, disciplino (vrste 
discipline, disciplino, kakršna je pričakovana v šoli, disciplinske pristope in strategije 
za obvladovanje disciplinskih problemov) in pravila v razredu.  

V empiričnem delu sem pri prvem raziskovalnem vprašanju ugotovila, da je bilo v 
opazovanem razredu kar 14 (58 %) od 26 učencev negativno izstopajočih (11 dečkov 
in 3 deklice), s čimer potrdimo odgovor učiteljice podaljšanega bivanja, ki je 
povedala, da se deklice hitreje odzovejo na opozorila kot dečki. Negativno 
izstopajoče vedenje je bilo največkrat opaženo med poukom, najmanjkrat pa v času 
podaljšanega bivanja.  

Pri drugem raziskovalnem vprašanju sem ugotovila, da so najpogostejša 
izstopajoča vedenja v treh proučevanih šolskih kontekstih neupoštevanje navodil, 
klepetanje, nemirnost učencev, agresivno vedenje in neposlušanje učitelja. Sama pri 
sebi sem ugotovila, da sem negativno izstopajoča vedenja opazila precej pogosteje 
kot pozitivna, to pa verjetno zato, ker so pozitivna za učitelja pričakovana in se mu 
zdijo samoumevna.  

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju sem izvedela, da so odzivi učiteljic na take 
oblike vedenja najpogosteje opozorilo (ko pokličeš učenca po imenu in če ni dovolj, 
mu poveš, s kakšnim vedenjem mora prenehati), razgovor z učencem o razlogih za 
njegovo početje, postavljanje dodatnih vprašanj, katerih namen je pridobitev 
pozornosti učenca, miritev učencev in ignoriranje. Moja opažanja v razredu se pri 
drugem in tretjem raziskovalnem vprašanju  ujemajo tudi z odgovori učiteljic v 
intervjujih.  

Iz intervjujev sem pri četrtem raziskovalnem vprašanju ugotovila, da so za učiteljici 
najbolj moteča vedenja površnost in nedoslednost, nepripravljenost na pouk, 
otrokova lenoba, pretepanje in dejstvo, da učenci pri drugih takoj opazijo napake, pri 
sebi pa nikoli. Učiteljico podaljšanega bivanja zelo moti tudi to, da starši nekaterih 
otrok rešujejo njihove probleme namesto njih in izsiljujejo učitelje za boljše ocene. 
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Pri petem raziskovalnem vprašanju rezultati kažejo, da so učenci v večjem deležu 
opozorila oziroma reakcijo na njihovo negativno izstopajoče vedenje 
upoštevali, nekajkrat so jih upoštevali le za kratek čas in potem nadaljevali s takim 
vedenjem, nekajkrat pa so opozorilo kar preslišali. To se ne sklada z odgovori 
učiteljic, saj razredna učiteljica pravi, da učenci vedno upoštevajo njene odzive, 
učiteljica podaljšanega bivanja pa pravi, da se dekleta prej odzovejo na njena 
opozorila kot fantje, ki jih je včasih treba celo kaznovati. 

Negativno izstopajoče vedenje je bilo najbolj pogosto 2. in 4. šolsko uro, velikokrat 
se je pojavilo tudi 3. uro in med odmorom. To sem raziskala v šestem raziskovalnem 
vprašanju, v katerem sem izvedela še, da v času podaljšanega bivanja izstopajoče 
vedenje ni bilo tako opazno, ker učenci odhajajo domov in jih je vedno manj, zato so 
se neprimerna vedenja pojavljala večinoma v prvih urah podaljšanega bivanja. 
Razredna učiteljica pravi, da je to odvisno tudi od situacije učencev doma in 
njihovega počutja.  

Med opazovanjem se mi je zdelo, da so se učenci vedli negativno izstopajoče po 
navadi takrat, ko niso imeli dovolj dela in so se začeli dolgočasiti. Velikokrat se je 
zgodilo, da so začeli delati neko stvar takrat, ko so videli sošolca, ki to počne, in ga 
posnemali. Njihovi medsebojni odnosi niso bili najboljši. Kar nekaj učencev se za 
snov ni zanimalo in so mislili, da že obvladajo in so raje počeli kaj drugega. Kar 
nekajkrat so potrebovali samo dodatno pozornost učitelja, ki pa jim je ne more 
vedno nameniti. Svoja opažanja pri sedmem raziskovalnem vprašanju sem primerjala 
še s pogovori z učenci in ugotovila, da nekateri še ne vedo točno, katera vedenja so 
od njih pričakovana, in nimajo občutka oziroma se sploh ne zavedajo, kdaj se tako 
začnejo vesti. Kar nekaj se jih vede tako zato, ker s tem zabavajo sebe in svoje 
sošolce ali pa se sploh ne morejo zadržati. Učenci se zavedajo tega, da se v 
podaljšanem bivanju vedejo bolj primerno kot na izletih in med poukom. 

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju sem ugotovila, da so bila izstopajoča vedenja 
največkrat kratka – so trajala manj kot eno minuto, velikokrat pa se je zgodilo tudi to, 
da so se kmalu po prekinitvi spet pojavila. Kljub temu lahko rečemo, da se učenci 
po navadi na opozorila učiteljic takoj odzovejo. 

Prišla sem do zaključka, da je pogosto frekvenca učenčevega motečega vedenja v 
veliki meri odvisna tudi od učitelja samega, kako učenčevo vedenje sploh sprejme, 
si ga interpretira in se mu posveti. Kot je že M. Pšunder (2011) navedla, da je moteče 
vedenje pogosto interpretirano kot moteče samo z učiteljeve perspektive, prav 
tako pa je odvisno tudi od okolja, iz katerega otrok izhaja. Dober učitelj se posveti in 
skuša raziskati jedro problema, zakaj prihaja do neprimernega vedenja v šoli. Tudi 
sama sem poskusila na različne načine motivirati učence in jih s snovjo in 
dejavnostmi pritegniti, da bi vedenjsko čim manj izstopali. 

Rezultati, ki sem jih z raziskavo dobila, ustrezajo pričakovanjem, ki sem si jih 
ustvarila med pisanjem teoretičnega dela naloge. Tudi v praksi so se izkazali za 
resnične. Moja vpletenost v raziskavo ni imela večjega vpliva, ker so me učenci 
prvo uro sprejeli kot njihovo učiteljico in so se pri meni vedli popolnoma enako, kot so 
se pri njihovima učiteljicama (razredničarki in učiteljici podaljšanega bivanja). 

Z raziskavo sem dobila dobre smernice za prakso, da je za dober odnos med učenci 
in učiteljico potrebno veliko truda in medsebojnega sodelovanja. 
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12 PRILOGE 
 

Priloga 1: Predmetnik devetletne OŠ  
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Priloga 2: Shema razreda – sedežni red 
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Priloga 3: Opazovalna shema 
 

KATEGORIJE UČENEC  DATUM: 

Izstopajoče vedenje – 

oblika. 

 

Kdaj?  

Povod?  

Reakcija učiteljice?  

Koliko časa traja?  

Kako se je končalo?  

Razno.  
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Priloga 4: Razpredelnica podrobneje opisanih vedenj motečih vedenj učencev 
 

LEGENDA KRATIC:  

• DO – dan opazovanja 
• BP – brez problema (nisem opazila izstopajočega vedenja) 
• MAT – matematika 
• SLO – slovenščina 
• GUM – glasbena umetnost 
• LUM – likovna umetnost 
• SPO – spoznavanje okolja 
• ŠPO ‒ šport 

UČENEC 1   

POUK 2. DO: 4. šolsko uro ni poslušal učiteljice, ni upošteval navodil, vendar se je kmalu umiril. Končalo se je tako, da ga je učiteljica poslala 
sedet v klop.  

5. DO: Ni upošteval navodil in se na stolu obračal okoli. To je trajalo dlje časa, v kratkih intervalih, s presledki. Njegovo vedenje sem 
skušala ustaviti z opozorili, vendar niso zalegla. 

IZLETI 4. DO: Ni upošteval navodil, zavijal je z očmi, vlekel sošolce za kapuce. Vse to se je dogajalo med malico in igro, za katero smo 
naredili postanek v parku Tivoli, kmalu po prihodu v Ljubljano. 

7. DO: Med hojo je zaostajal v koloni, sošolce je nadlegoval s palicami in rastlinami, ki jih je pobiral po tleh (jih je drezal z njimi), med 
hojo je celo nalašč spotaknil sošolca. Vse to se mu je zdelo zelo zabavno, saj se je zraven ves čas smejal. Jaz sem ga vso pot 
opozarjala in mu rekla, naj palice takoj spusti na tla, kar me je tudi ubogal. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

V podaljšanem bivanju se je vedel zelo vzorno, sošolki je celo razložil snov matematike, ker je vedel, da ji ne gre.  

OPOMBE:  

 

Zadnji dan prakse mi je učiteljica, ki poučuje redni pouk, dala opravičilo, ki ga je učenec napisal. V njem je pisalo: »Oprostite, ker sem 
se neprimerno obnašal, zato se vam iskreno opravičujem. Obljubljam, da se bom kontroliral in lepo obnašal.« 

Učenčevo vedenje se stalno spremlja med rednim poukom in podaljšanim bivanjem, sodelujejo pa tudi z zunanjim sodelavcem, 
defektologom. Kljub temu, da ima stalen nadzor, se mi zdi, da ni najhujši primer izstopajočega vedenja v tem razredu. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Mateja Poklukar; magistrsko delo 

92 
 

V poglavju »Priloge« je zvezek o evidenci njegovega vedenja. 

UČENKA 4   

POUK 1. DO: Ves čas je grizla svoj prst in se gugala na stolu. Bila je zelo nemirna. Mislim, da se to dogaja takrat, ko ni zaposlena, saj je 
takoj, ko ji je učiteljica naložila delo, prenehala s tem. 

2. DO: Pri SPO je motila pouk s klepetanjem. Ker je učencem primanjkovalo ocen od ustnega spraševanja, jih je učiteljica nekaj 
vprašala in ocenila glede na njihovo znanje. Ta učenka je dobila negativno.  

3. DO: Med poukom je klepetala in ni poslušala.  
5. DO: Med poukom je vstajala, se sprehajala po razredu in se ves čas obračala okoli na stolu. To je počela med samostojnim delom, 

potem paje hotela prepisati od sošolcev rešitve nalog.  
6. DO: Učenci, ki so pisali zelo slabo, so bili s strani nekaterih sošolcev »izžvižgani«. Ena od teh učencev je bila tudi ona. Ta dan je 

vseskozi vstajala in govorila. Sicer je dobro, če učenec pokaže neko zanimanje, vendar je njeno zanimanje šlo popolnoma v drugo 
smer, kot je bilo načrtovano, zato sem jo morala ustaviti tako, da sem ji povedala, da se bomo o tem pogovarjali kdaj drugič, ko bo 
tudi snov temu primerna.  

8. DO: Med potjo do telovadnice se je obračala nazaj v koloni, tožarila, ni upoštevala navodil, prav tako jih ni upoštevala med samo 
uro športa. Med ostalimi urami je klepetala, govorila, ko ni bila vprašana in ni poslušala. To se je vleklo skozi ves dan, tudi med 
odmori. Ko sem jo opozorila, me je najprej začudeno pogledala, potem s takim vedenjem prenehala, vendar ne za dolgo časa.  

11. DO: Hodila je po razredu, se oglašala, pri LUM (3. in 4. ura) je za vsako malenkost (na 3 minute) spraševala, če mora to narediti 
»tako«, pri SLO pa se je obračala okoli, ni poslušala, klepetala je in komentirala na glas, ko ni bila vprašana. Spet je to počela zato, 
ker sama ni znala rešiti nalog. Med LUM sem ji vsakič pritrdila, kar je naredila prav, ali pa ji povedala, kaj mora še popraviti in kako, 
če ni bilo v redu. Med SLO sem jo opozarjala in poklicala, da je povedala rešitve naloge, ker sem s tem poskušala pridobiti njeno 
pozornost. 

IZLETI 3. DO: Med sprehodom po mestu je klepetala, se obračala nazaj v koloni in ni poslušala. Menim, da se je to dogajalo zato, ker je 
hodila skupaj s sošolko, s katero se, kadar sta skupaj, ne vedeta tako, kot bi učitelj želel. Med sprehodom sem njeno pozornost 
pridobivala tako, da sem ji zastavljala vprašanja, ki so se nanašala na stvari, ki sem jim jih med potjo razlagala.  

4. DO: To, da sta s prej omenjeno sošolko slaba kombinacija v paru na izletih, se je pokazalo tudi naslednji dan, saj sta se ves čas 
spakovali, zaostajali med hojo, zmerjali sošolce, se porivali, prerivali, hodili po kolesarski stezi ... Opozorila je kar preslišala.  

7. DO: Zaostajala je med hojo, zmerjala sošolce in tožarila. Rekla je, da to dela zato, ker tudi oni njej »težijo«. Razložila sem ji, da ni 
prav, da tožari, ker se ne spodobi in mora kdaj težavo rešiti tudi sama. Ker se to ni takoj končalo, sem ji zamenjala par, saj je spet 
hodila skupaj z isto sošolko kot že na prejšnjih izletih. Potem se je moteče vedenje prenehalo.  

PODALJŠANO 
BIVANJE 

13. DO: Ko smo bili zunaj na igralih, sta s sošolko metali pesek na tobogan, potem pa še tožarili. To ni trajalo dolgo časa in je tudi  
upoštevala opozorilo, ko sem ji rekla, da naj ga pospravi.  

15. DO: Med sprehodom je v zrak metala pesek. Ker sem jo videla, sem ji to tudi povedala in ji rekla, da tega ne sme početi. Takoj je 
upoštevala opozorilo. 
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Ostale dni in na sploh je bilo njeno vedenje veliko bolj primerno kot na izletih in med rednim poukom. 

OPOMBE Opazila sem, da sošolci učenke ne sprejemajo najbolje in so do nje nestrpni, saj so jo že prvi dan, ko je rabila več časa za odgovor na 
vprašanje, začeli priganjati na negativen način: »a daj že enkrat ...« 

UČENEC 5   

POUK 3. DO: Brcnil je sošolca, ker mu je »težil« (tako mi je povedal).  
5. DO: Na koncu LUM je šel na stranišče brez vprašanja in dovoljenja učiteljice umit čopiče in paleto, zraven pa je še glasno klepetal. 

Za kazen so morali vsi, ki so to počeli, pred tablo razmisliti, kaj so naredili narobe, to napisati v beležko in prinesti podpis staršev. 
Med to uro se je tudi ves čas obračal okoli, med SLO pa je med razlago nove snovi šumel z vrečo, zato sem mu rekla, naj jo 
pospravi v torbo, da ga ne bo motila.  

6. DO: Pri MAT so igrali igro Spomin. Med igro je bil zelo glasen kot tudi drugi učenci, zato smo jo morali predčasno zaključiti. Tudi 
med odmorom ni zadrževal svojega glasu. 

IZLETI 3. DO: Med sprehodom se je prerival s sošolci in ni poslušal učiteljice. Ko sem ga opozorila, me je upošteval le za kratek čas. 
4. DO: Kljub opozorilom je hodil po kolesarski stezi namesto v koloni. Med hojo od Tivolija do galerije je vlekel sošolca za kapuco. Pri 

tem se je smejal, vendar je hitro upošteval moje opozorilo in nehal.  
7. DO: Med hojo je vso pot zaostajal v koloni in se prepiral s sošolci. To je počel, ker so ga sošolci zbadali, zaostajal pa naj bi zato, ker 

je bil preveč utrujen. Rekla sem, naj neha nagajati sošolcem. Ker to ni takoj delovalo, sem mu zamenjala par in ga poslala na drugo 
mesto v koloni. Potem je bil mir. 

12. DO: Med hojo do tja se je prerival s sošolcem, ga brcal in tepel. To je počel zato, ker se je on enako vedel do njega. To je trajalo 
vso pot do knjižnice, kljub mojim opozorilom. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

V podaljšanem bivanju se je vzorno vedel, upošteval je navodila in poslušal učiteljico. 

UČENEC 8   

POUK 1. DO: Na stolu se je obračal okoli in klepetal s sošolcem. Ko so se pri MAT pred tablo igrali didaktično igrico, se je zelo očitno 
dolgočasil, saj je ves čas gledal okoli in zavijal z očmi. Učiteljica ga je opozorila in mu rekla, naj posluša in sledi pouku. Klepetanje v 
klopi je trajalo toliko časa, dokler ni bil poklican pred tablo za naslednjo igro. Isti dan tudi pri TJA (5. ura) ni bilo nič bolje oziroma je 
še bolj očitno motil pouk s svojim klepetanjem in obračanjem okoli (angleščino poučuje druga učiteljica). 

2. DO: Je modroval, saj je govoril, da je to najlažje in se smejal (ko so ostali reševali matematične naloge na tablo za pripravo na test, 
on pa je vedel, da snov že zna, ker je naredil popravo in je tudi preverjanje dobro pisal), ves čas je nekaj komentiral in klepetal med 
poukom. Učiteljica ga je mirila, mu rekla, naj da mir, kasneje pa še, da je ne spoštuje. To se je dogajalo skozi ves dan po krajših 
intervalih. Zadnjo uro, med SPO, je zaradi nemira učiteljica začela spraševati snov. Poklican je bil tudi ta učenec, vendar je znal in 
dobil oceno 5 (ker je ocenjevanje še opisno, dosega cilje). 

3. DO: Zatožil je sošolca, ker ga je udaril. Učiteljica jima je rekla, da se bosta pogovorila med odmorom in naj se takrat s sošolko 
presedeta (zamenjala sta se s sošolko 7). To se je potem takoj končalo. 
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5. DO: Klepetal je s sošolcem med poukom in se obračal okoli na stolu. To je počel kljub temu, da je eno mizo vmes sedela sošolka, ki 
sta jo motila, kar pomeni, da se sprememba sedežnega reda za ta dan ni obnesla, kljub temu da sem ga večkrat opozorila.  

6. DO: Brez dovoljenja je govoril med poukom in med odmorom metal žogico v zrak. Velikokrat sem ga opozorila, pa opozorila ni jemal 
preveč resno. Med odmorom sem mu rekla tudi, da mu bom žogico vzela, če je ne bo takoj pospravil, nakar je upošteval opozorilo. 

7. DO: Ni upošteval mojih navodil in je delal druge stvari kot so mu bile naročene, še posebej zadnjo uro, med ŠPO. To je počel zato, 
ker se mu ni ljubilo delati naročenega in ker misli, da lahko počne druge stvari kot njegovi sošolci (to mi je sam povedal). Opozarjala 
sem ga in med ŠPO vodila ogrevanje ter jim zraven štela ponovitve, da so jih vsi naredili točno toliko, kot sem jim jih naročila. 

IZLETI 4. DO: Med sprehodom iz parka Tivoli do galerije je sošolca zmerjal z gejem in mu rekel, da je debel. Rekla sem mu, da takih stvari ne 
bom poslušala in da naj se umiri. Takoj je dal mir.  

7. DO: Na poti nazaj iz Globokega je pobral palico, z njo nabral smolo in hotel z njo mazati sošolce. V koloni je tudi zelo zaostajal, 
porival sošolce ter jih zbadal s palico. Vse to je počel samo zato, ker se mu je zdelo fino in zanimivo. Rekla sem mu, naj palico 
odvrže, vendar me ni takoj poslušal, zato sem mu palico vzela iz rok in jo sama vrgla stran. Med hojo sem ga ves čas tudi 
opozarjala, da naj zapolni luknjo in ga na koncu premaknila naprej v koloni, ker ni bilo takoj miru. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

13. DO: Na igrišču je udaril mlajšega učenca. To naj bi naredil zato, ker naj bi mu »težil«. Učiteljica podaljšanega bivanja ga je 
kaznovala tako, da naslednji dan ni smel iti z nami na sprehod in sladoled. 

14. DO: Med poukom (me ni bilo zraven) je napisal vulgarno pesem o svoji sošolki (učiteljica mi jo je pokazala). Krivde ni priznal, 
zanikal pa je tudi ni. Učiteljica je prepoznala njegovo pisavo, zato je vedela, da je on avtor. Ker je imel kazen za podaljšano bivanje 
že od prejšnjega dne določeno, se niti ni obremenjeval za narejeno. 

 

Ostale dni BP. 

UČENEC 9   

POUK 1. DO: Že takoj se mi je ta učenec zdel še najbolj izstopajoč. Ves čas se je prestavljal po mizi in stolu, sedel je zelo nemirno, na stolu 
se je tudi gugal, postavljal si je berilo na glavo, namesto da bi bral iz njega, ko so drugi pred tablo deklamirali pesem, ki se je on ni 
naučil. Dobila sem tudi občutek, da sploh ne ve, kaj se dogaja v šoli okoli njega, saj je ves čas delal druge stvari, kot bi jih moral. 
Zadnjo uro, med glasbo, ko so morali za oceno plesati otroške plese, ni hotel sodelovati in je kar stal na miru, zraven pa še s 
porivanjem oviral sošolce. Ko so med glasbo ostali peli, je ropotal po mizi. Opozorila so zalegla za kratek čas, potem pa se je tako 
vedenje ponovilo. Ves čas je tudi klepetal s sošolcem 8, ko pa se mu je zazdelo, da se z njim ne želi več pogovarjati, ga je s 
plastenko udaril po glavi. Ni se mu niti opravičil. 

2. DO: Bil je mirnejši. Edino izstopajoče vedenje, ki sem ga zasledila, je bilo, ko je klepetal med MAT, kljub temu da računov še ni imel 
rešenih. To je počel med tem, ko so drugi reševali račune na tablo, on pa ni niti enega prepisal v zvezek. Klepetanje se je kljub 
opozorilom pojavljalo dlje časa oziroma večkrat krajši čas, čez celo uro. 

3. DO: 1. uro so pisali test pri MAT. Ker mu je zmanjkalo časa, me je prosil, če lahko piše še naprej po zvonjenju. S tem sem se 
strinjala, vendar je potem kar pustil test na mizi, šel po malico in hotel naprej pisati po tem, ko bi že pojedel, kar se mi je zdelo 
nepravično do ostalih, zato sem mu test vzela. 2. uro je brez razloga udaril sošolca. Ker učiteljica tega ni videla, jima je rekla, naj se 
pogovorita med odmorom.  

5. DO: Klepetal je s sošolcem 8. To je počel zato, ker mu je bilo dolgčas, vendar je upošteval moje opozorilo in kmalu nehal. Zadnjo 
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uro, med LUM, je šel s sošolci brez vprašanja na stranišče umivat čopiče in paleto. Za kazen so morali pred tablo razmislit, kaj so 
naredili, in prinesti podpis staršev v beležki. 

6. DO: Zelo glasno je klepetal in se prestavljal z mize na stol. Po opozorilu je prenehal. Med prvim odmorom se je vrgel po tleh, 
njegova sošolka pa takoj za njim. Poslala sem ju do učiteljice, da sta se tam mirno igrala naprej. Med naslednjim odmorom je z 
barvico zabodel sošolca. Rekel je, da ga je po nesreči. Rekla sem mu, naj se mu opraviči in se mu tudi je. Sošolec je opravičilo 
sprejel.  

8. DO: 2. uro so pisali narek. Ker ni vedel, kako se pravilno napiše veliki pisani U, je vzel iz torbe delovni zvezek in hotel tam preveriti. 
Delovni zvezek sem mu takoj vzela iz rok in ga dala v njegovo torbo ter jo zaprla. Med poukom ni upošteval navodil in ni delal tega, 
kar bi moral. To je počel 3. uro, med ŠPO. Za kazen mu je učiteljica rekla, da mora delati kazenske počepe. 

9. DO: S komolcem je udaril sošolko v glavo zato, ker se je prepiral in lovil s sošolcem, ona pa je bila slučajno zraven. Poklicala sem 
ga do sebe in vprašala, kaj je bilo, ter mu rekla, da se ji mora opravičiti. Sošolka je opravičilo sprejela. To je bilo med prvim 
odmorom. Med drugim odmorom se je ponovno lovil s sošolcem, ker sta se na tak način igrala. Opozorila sem ju in takoj sta nehala. 
Prvo in drugo uro je klepetal in ni poslušal razlage. To sta počela skupaj s sošolko. Za kazen sem ju poklicala pred tablo, s sabo sta 
vzela berilo in brala odlomek, ki smo ga obravnavali. Kljub temu potem ko se je usedel nazaj v klop, ni popolnoma prenehal s 
klepetanjem. Zadnjo uro, med LUM, je hodil po razredu in klepetal s sošolci. Hodil je okoli zato, ker so ga zanimali izdelki sošolcev, 
ki so jih naredili. Rekla sem mu, naj se usede in ga opozarjala ter priganjala, da mora do konca ure dokončati svoj izdelek. 
Opozorila je za kratek čas upošteval, potem pa je s takim vedenjem nadaljeval. 

IZLETI 3. DO: Ni sledil vprašanjem in ni upošteval navodil. 
4. DO: Med hojo od parka Tivoli do Narodne galerije je hodil po kolesarski stezi, zmerjal sošolce in ni upošteval navodil. To je počel 

zato, ker naj bi tudi ostali. Kljub mojim opozorilom se njegovo vedenje ni nič izboljšalo. 
7. DO: Med hojo nazaj do šole je zaostajal, se prepiral s sošolci, jih nalašč pohojal, porival in žalil, sploh učenko 25. To naj bi počel 

zato, ker mu težijo, ker naj bi bil utrujen, do sošolke 25 pa naj bi se tako vedel zato, ker naj bi bil vanjo zaljubljen. Jaz sem mu 
večkrat določila nov par za hojo, ga premaknila na drugo mesto v koloni, šli smo se igro »tiha maša«, ki ni bila ravno uspešna, saj 
sem ga ves čas opozarjala, na koncu pa sem mu rekla, naj sam hodi pred mano v koloni, učenka 25 pa je hodila z mano. To je 
trajalo celo pot nazaj in se ni končalo, dokler nismo prišli do šole. 

11. DO: Med hojo do knjižnice (3. šolska ura) je v mednožje boksal sošolca. To je počel zato, ker je sošolec tudi njega. Opozarjala sem 
ju, vendar nista takoj nehala. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

Ni bilo nobenih težav, z vedenjem ni izstopal, upošteval je navodila učiteljice in se igral s sošolci in sošolkami, zadnja dva dni pa ga ni 
bilo v šoli. 

UČENEC 13   

POUK 3. DO: Risal je po mizi. Ker sem to takoj opazila, sem mu rekla, da naj zbriše in je takoj ubogal. Pri ŠPO se je udaril in začel jokati. 
Učiteljica mu je rekla, da ni nič narobe in naj dela naprej. Z jokom je takoj prenehal.  

5. DO: Umival je čopiče in palete na stranišču brez vprašanja. Za kazen je moral pred tablo razmislit, kaj je naredil, in prinesti podpis 
staršev. 

6. DO: Med poukom je klepetal s sošolci in se obračal okoli, ker ga je motil sošolec, ki se je želel z njim pogovarjati, in pa zato, ker so 
ga zanimale rešitve njegovih sošolcev, ker sam ni bil prepričan, da rešuje pravilno. Samo enkrat sem ga opozorila in takoj je nehal.  
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8. DO: Pri ŠPO ni upošteval navodil, delal je po svoje, čeprav bi moral čakati najprej na navodila. Pri ogrevanju ni hotel delati. To je 
počel zato, ker so tudi ostali to počeli, zato sem sama vodila ogrevanje in ustavila uvodno elementarno igro, da sem jim še enkrat 
razložila navodila. Kljub temu da sem vodila ogrevanje, se mu še vedno ni ljubilo delati in je kar stal tam na mestu. 

IZLETI 4. DO: Ni upošteval navodil, vse odkar smo prišli v Ljubljano. Učiteljica mu je dala podpis za domov in takrat je tudi prenehal s takim 
vedenjem.  

7. DO: Hodil je po sredi poti, namesto pri kraju, čeprav smo pred odhodom ponovili, kako hodimo na sprehodih. Večkrat sem ga 
morala opozoriti, saj se je to ponavljalo.  

 

Ostale dni BP. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

Vzorno vedenje in brez posebnosti. 

UČENEC 15   

POUK 1. DO: Klepetal je, sošolcu je vrgel papirček v glavo, sredi ure je vstal in šel do sošolca pogledat, kako je rešil nalogo. To je delal 
verjetno zato, ker mu je bilo dolgčas, a je z vsemi dejanji zelo hitro, sam od sebe in brez opozorila, prenehal. Sošolec, ki je vrgel 
papirček se ni odzval. Zadnjo uro je s klepetanjem motil tudi pouk pri angleščini. 

2. DO: Sošolcu, ki je pil, je nagnil plastenko tako, da se je polil. Učiteljica tega ni opazila. Potem se mu je smejal. 
6. DO: Klepetal je med poukom. To je počel zato, ker ga je zanimalo, kaj so ostali napisali v zvezek. Po opozorilu je takoj prenehal.  

 

Ko ga je učiteljica presedla z učencem 21, se moteče vedenje med poukom ni več pojavljalo. 

IZLETI 3. DO: Prerival se je po pločniku. Ves čas sem ga opozarjala in ko sem ga opozorila na nevarnost prometa, je prenehal. 
4. DO: Med hojo je imel ponovno težave z upoštevanjem navodil, vendar je moje opozorilo takoj upošteval. 
7. DO: Med hojo je žalil sošolce in hodil po sredi poti. Večkrat sem ga morala opozoriti, naj gre h kraju poti in naj ne govori tako s 

sošolci. Opozorila je sicer upošteval, vendar se je njegovo vedenje ponavljalo. 
PODALJŠANO 
BIVANJE 

Ves teden se je v podaljšanem bivanju vedel vzorno, brez posebnosti. 

UČENKA 16   

POUK 1. DO: Klepetala je, dajala veliko nepotrebnih komentarjev in spraševala stvari, ki niso imele povezave z učno snovjo. To je počela 
verjetno zato, ker ji je bilo nekoliko dolgčas, a je tudi sama nehala, saj se učiteljica ni zmenila za njeno vedenje. 

5. DO: Klepetala je s sošolcem 17, hodila po razredu in med tem gledala, kako so ostali pisali narek (še preden so ga do konca 
pregledali in oddali). Večkrat sem jo opozorila in je opozorilo tudi upoštevala. To je počela verjetno zato, ker ni bila prepričana, da je 
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vse napisala pravilno. 
6. DO: Obračala se je okoli na stolu in klepetala s sošolcem, ki je sedel za njo. To je naredila večkrat med 2., 3. in 4. uro. Vsakič sem 

jo opozorila, vendar opozoril ni takoj upoštevala in je čez čas spet začela s klepetanjem. 
9. DO: Med ŠPO ni poslušala niti upoštevala navodil, drla se je na sošolke, tožarila in se prepirala z njimi. To je počela zato, ker so ji 

drugi nagajali. Med potjo do telovadnice sem večkrat ustavila kolono, jo mirila in opozarjala na njeno vedenje. Četrto uro, med GUM, 
se je obračala okoli, opazila pa sem tudi, da se ji ne ljubi več delati, saj je ropotuljo odložila na mizo in ni pela, ko bi morala. 

10. DO: Sprehajala se je po razredu, klepetala, ni poslušala in upoštevala navodil. To se je dogajalo čez ves dan. Ves čas sem jo 
opozarjala, četrto uro, med obravnavo odlomka iz berila pa sem jo skupaj s sošolcem poklicala pred tablo, da sta izmenično brala. 
Tudi to ni učinkovalo dolgo časa, saj je hitro začela spet klepetati. 

IZLETI 3. DO: Med hojo sem nekajkrat opazila, da ne sledi, ne posluša. Zmotili sta jo sošolki 4 in 25. Nekajkrat sem jo opozorila in skušala 
spodbuditi njeno zanimanje z vprašanji. Opazila sem, da je poslušala ter da kar nekaj stvari že ve o tej temi, saj jih je tudi sama 
razložila ostalim. 

7. DO: Hodila je po sredini poti in v koloni zaostajala, ker naj bi bila utrujena. Večkrat sem jo opozorila, da mora »zašiti luknjo« in 
opozarjala na to, kje mora hoditi. Opozorila je slišala in upoštevala, vendar le za kratek čas. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

12. DO: Na igrišču je najprej zatožila sošolki, ki sta nesli pesek na tobogan, potem pa ga je sama metala v sošolke. Opozorila sem jo, 
naj neha in povedala, da ni lepo tožariti druge, potem pa še sam isto početi. Takoj je nehala. 

 

Ostale dni BP. 

UČENEC 17   

POUK 1. DO: Bil je zelo nemiren, hotel je ves čas klepetati s sošolci, prestavljal se je po stolu, se oglašal in dajal nepotrebne komentarje. To 
se je dogajalo skozi ves dan, še posebej pa zadnjo uro, med ANJ. To je počel zato, ker je s tem prelagal delo, da mu ne bi bilo treba 
delati v tistem trenutku kot ostali. Učiteljica ga je večkrat opozorila in mirila. 

2. DO: Prestavljal se je po stolu in mizi, bil nemiren, tarnal, brezsmiselno risal po zvezku in govoril stvari, ki niso imele povezave s 
snovjo. To je počel iz dolgčasa, učiteljica je njegovo vedenje ignorirala. Zadnjo uro, ko pa so bili vsi zelo glasni, je bil on eden izmed 
tistih, ki so bili vprašani pri SPO in je dobil 4, kar ga je spravilo v zelo dobro voljo. 

3. DO: Med SLO (drugo uro) je zastavljal nepotrebna vprašanja in dajal neumestne pripombe. Nekajkrat sem ga opozorila, nekajkrat 
pa ignorirala. To vedenje je bilo sicer kratko, vendar ga je večkrat ponovil. 

5. DO: Ponovno se je prestavljal po stolu in mizi, se pogovarjal s sošolko, drugi sošolki pa vzel listek, ki ga je dobila za diferenciacijo 
neke naloge, ker mu ni bilo jasno in se mu ni zdelo pravično, da ga je ona dobila, on pa ne. Ko sem mu rekla, naj ga vrne, me ni 
ubogal, zato sem listek sama vzela z njegove mize in ga vrnila sošolki. 

6. DO: Ponovno se je prestavljal po mizi in stolu, verjetno zato, ker je bolj nemiren in rabi več gibanja. Med poukom je spet klepetal, 
ker mu je bilo dolgčas in kljub mojim opozorilom ni takoj nehal. Njegovo pozornost sem poskušala pridobiti tudi s postavljanjem 
vprašanj, vendar kljub temu da je odgovoril nanje, to ni pomagalo. 

8. DO: Ni upošteval navodil in je delal druge stvari, kot bi jih pa moral. To se je dogajalo tretjo uro, med ŠPO. Večkrat sem ga 
opozorila, potem pa sama vodila gimnastične vaje, med katerimi mi je postavljal neumestna vprašanja samo zato, da mu ne bi bilo 
treba delati vaj.  
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9. DO: Lovil se je s sošolcem in ga brcal v mednožje. To se je dogajalo med prvim odmorom. Poklicala sem ga k sebi, da bi mi razložil, 
zakaj to dela. Takoj je planil v jok in rekel, da ga je začel brcati zato, ker mu je sošolec rekel, da je pri LUM naredil najgrši izdelek. 
Rekla sem mu, naj se potrudi, da bo imel najlepšega in da mu ga ni treba poslušati. Čez ves dan pa je tudi klepetal, ni poslušal in se 
prekladal s stola na mizo, tako kot je to počel tudi ostale dni, vsak dan. 

IZLETI 3. DO: Ni poslušal razlage. 
4. DO: Ni upošteval navodil in je počel druge stvari, kot bi jih moral. Večkrat sem ga opozorila in je potem nehal. 
7. DO: Med hojo nazaj v šolo je zmerjal sošolce, jih porival, med potjo pobiral palice, z njimi nabral smolo in hotel mazati z njo sošolce. 

Ker palice sam ni hotel odvreči, sem mu jo vzela in jo vrgla stran. Ostale palice je potem sam odvrgel. Večkrat sem ga opozorila, 
potem pa sem ga poslala naprej v koloni in je bil mir. Prerival se je zato, ker so se tudi ostali in se mu je zdelo fino, palice pa je 
pobiral, da bi se med potjo zabaval. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

12. DO: Ko so gledali risanko, je klepetal z učencem iz paralelnega oddelka. Ko sem rekla »ššš«, je takoj nehal. 
 

Ostale dni BP. 

UČENEC 18   

POUK 6. DO: Med odmorom se je prerival in lovil s sošolci. Rekel je, da se tudi drugi prerivajo, jaz pa sem mu rekla, naj takoj preneha. 
Opozorilo je najprej upošteval, vendar je še enkrat ponovil isto, po drugem opozorilu pa je dal mir. 

10. DO: Pri LUM, celo 1. uro ni delal ničesar, ker ni imel s sabo škatle, v kateri so morali narediti galerijo. Mislil je, da mu je ne bo treba 
narediti, vendar sem mu jo med odmorom priskrbela od sošolca, in je drugo uro izdelek izdelal. 

IZLETI 4. DO: Ni poslušal. Večkrat sem ga opozorila, vendar je kljub opozorilom s tem vedenjem nadaljeval. 
7. DO: Na poti nazaj se je prerival s sošolci, ker se mu je zdelo fino, da so se vsi prerivali, zraven pa je še zmerjal učenca 9. Večkrat 

sem ga opozorila, ker pa ni takoj zaleglo, sem v koloni premaknila moteče učence stran. Potem je bil mir. 
PODALJŠANO 
BIVANJE 

11. DO: Zlagal se je, da nimajo domače naloge, da mu je ne bi bilo treba delati. Vprašala sem njegove sošolce, če je to res, oni pa so 
mi pokazali, kaj morajo narediti. Takrat je začel z delom, brez besed. 
 

Ostale dni BP. 

UČENEC 21   

POUK 1. DO: 4. uro, med GUM, ko so plesali otroške plese, je brcnil sošolca. Učiteljica je to opazila in ga poslala sedet v klop.  
2. DO: Med odmorom je udaril sošolca. To sem opazila in mu povedala, da tega ne sme delat, naj se mu opraviči in gre na svoje 

mesto, ker je bilo to tik pred zvonjenjem. Takoj me je ubogal. 
6. DO: 2. uro je klepetal. Ko sem ga opozorila, je takoj prenehal.  
7. DO: 2. uro je klepetal in takoj po opozorilu prenehal. 
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Ostale dni se je vedel vzorno, BP. 

IZLETI Vedel se je vzorno, upošteval navodila in poslušal. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

Vedel se je primerno, poslušal, upošteval navodila, brez izstopajočih vedenj, klepetanja. 

UČENEC 24   

POUK 1. DO: Med poukom je skoraj zaspal, ležal na mizi, sedel z nogami pokrčenimi na stolu, vstajal sredi ure in se naslanjal na mizo. 
Zadnjo uro je motil GUM s počasnim prestopanjem med plesanjem otroških plesov in butanjem sošolcev. Vse to je počel verjetno 
zato, ker ga stvari niso zanimale in mu je bilo nekoliko dolgčas. Učiteljica ga je poslala sedet v njegovo klop, nakar se je takoj umiril. 
Prejšnja vedenja pa je ignorirala. 

5. DO: Med poukom se je sprehajal po razredu, se obračal okoli v klopi in klepetal. To se je dogajalo med drugo šolsko uro, verjetno 
mu je bilo nekoliko dolgčas. Večkrat sem ga opozorila in je takoj nehal, vendar so se dejanja ponavljala. 

6. DO: Hodil je po razredu, klepetal in dajal neumestne pripombe. To se je dogajalo med 3. in 4. šolsko uro zato, ker mu je bilo 
dolgčas in ker je hotel videti, kaj ostali pišejo v zvezke. Večkrat sem ga opozorila in je upošteval opozorilo, vendar so se dejanja 
ponavljala. 

8. DO: Ni upošteval pravil med ŠPO in se zabaval z drugimi, zato sem vodila gimnastične vaje, da bi vzbudila pozornost. Med GUM, 
zadnjo uro, pa se mu ni ljubilo delati, ker je bil pač utrujen in ga stvar ni zanimala. Zato sem mu vzela ropotuljo. 

10. DO: Prvi dve uri, med LUM, je kar naenkrat prenehal z delom, se obračal okoli, hodil okoli in klepetal s sošolci. To je počel zato, ker 
je bil s svojim izdelkom prehitro zadovoljen in je mislil, da je že dokončan. Ker mu je še kar nekaj stvari manjkalo, sem mu povedala, 
kaj mora še dodati, ga priganjala in opozarjala, da mora dokončati do konca druge šolske ure. Na koncu mu je galerijo uspelo 
dokončati. 

IZLETI 3. DO: Udarjal je sošolce, klepetal med razlago, ni poslušal in ni hodil v koloni, kot bi moral. Opozorila sem ga na nevarnosti na cesti, 
za pridobitev pozornosti pa sem postavljala vprašanja o videnih stvareh. Občasno je to zaleglo, vendar je vsakič začel ponovno 
početi druge stvari, kot bi jih moral. 

4. DO: Na poti od parka Tivoli do Narodne galerije in potem na poti od Narodne galerije do avtobusne postaje je ves čas zaostajal v 
koloni, saj je vso pot klepetal s sošolcem in ni gledal pred sabo. Večkrat sem opozorila, da moramo »zašiti luknjo«. 

7. DO: Med hojo je zaostajal v koloni, se prepiral in prerival s sošolci. To je počel zato, ker so ostali tudi. Opozarjala sem ga, naj hodi 
hitreje, naj »zašije luknjo« in naj se neha prepirati. Prepirati se je nehal takoj po opozorilu, zaostajanje v koloni pa se je konstantno 
ponavljalo. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

V podaljšanem bivanju je vsak dan ostal le po eno uro in v tistem času se je vedel vzorno in ni povzročal nobenih težav. 
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UČENKA 25   

POUK 1. DO: Ves dan je tožarila, obtoževala vedno istega sošolca, da ji nagaja in ji jemlje pulover. To se je dogajalo predvsem med odmori. 
Rekla sem ji, naj pospravi svoje stvari, da ji ne bo mogel ničesar več vzeti. 

2. DO: Zlagala se je, da ji je sošolec pobarval peresnico brez dovoljenja. To se je zgodilo med odmorom. Sošolke so povedale, da mu 
je dovolila, da to naredi, zato sem ji predlagala, kako naj prebarva čez, da bo še lepša. 

5. DO: Tožarila je. To se je ponavljalo, še posebej pa je bilo prisotno med drugo šolsko uro. Ker sem do takrat že ugotovila, da se to 
konstantno dogaja, sem ji rekla, da tožariti ni lepo, zato je potem prenehala. 

6. DO: Tožarila je in tudi klepetala med poukom. Po opozorilu je hitro prenehala. 
7. DO: Spet je tožarila. Med ŠPO ni upoštevala navodil, ni delala, kar bi morala in je klepetala s sošolko. Zaradi nje sem tudi dvakrat 

ustavila kolono na poti od učilnice do telovadnice, ker se je med potjo prepirala s sošolkami v koloni.  
8. DO: Med LUM na začetku ni delala ničesar, ker ni imela škatle za galerijo. Zraven je še klepetala s sošolci, hodila okoli po razredu, 

tudi še po tem, ko sem ji priskrbela škatlo in je imela dovolj dela, ki ga je morala opraviti v zelo kratkem času. 
IZLETI 3. DO: Ni poslušala razlage, navodil, ker je ves čas klepetala s sošolko. Njeno pozornost sem poskušala pridobiti z vprašanji o videnih 

stvareh, vendar se niso obnesla. Ponovno pa je ves dan tožarila o različnih stvareh. 
4. DO: Že pred odhodom je rekla, da jo je nekdo udaril, vendar ko sem jo vprašala, kdo je bil, tega ni znala povedati. Ves dan je 

tožarila za različne stvari, hodila po neprimernih površinah in se prerivala v koloni. To se je dogajalo med hojo od parka Tivoli do 
Narodne galerije in pa od Narodne galerije do avtobusne postaje. Nobeno opozorilo ni zaleglo. 

7. DO: Ves dan je tožarila, med potjo je brcala sošolca, ga zmerjala. Ko so imeli priložnost, ni hotela jahati konja, za kar ji je bilo potem 
žal, saj je bila nad vožnjo s kočijo navdušena. S sošolcem se je prepirala zato, ker naj bi bil on vanjo zaljubljen, ona pa naj bi bila 
vanj. To je trajalo vso pot nazaj do šole, čeprav sem ji zamenjala par, da je na koncu hodila v koloni z mano. Nič ni pomagalo. V 
Globokem je med tem, ko so učenci čakali, da bodo prišli na vrsto za jahanje, prišla zatožit, da ji sošolec ves čas nagaja, v istem 
trenutku pa je šla nazaj do njega in se rinila vedno bolj vanj, namesto da bi šla stran, tako kot sem ji rekla, naj gre. S tem je samo 
iskala pozornost, saj mojega nasveta ni upoštevala. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

12. DO: Zunaj, na igrišču, je na tobogan metala pesek. Rekla sem ji, naj ga takoj da na tla, nakar je opozorilo upoštevala in ubogala 
(vendar ne čisto takoj). Ko pa je druga sošolka zraven metala pesek, jo je prišla takoj zatožit. 

 

Ostale dni se je v podaljšanem bivanju vedla zelo vzorno in BP. 

UČENEC 26   

POUK 1. DO: Nenehno se je obračal okoli na stolu in klepetal s sošolcem. Učiteljica je njegova dejanja ignorirala in je kasneje sam prenehal 
s tem. 

5. DO: Prvi dve uri je ves čas jezikal, zavijal z očmi, vse se mu je zdelo neumno, obračal se je okoli na stolu, vse ga je motilo, ni želel 
delati, ni upošteval navodil, za povrh pa je vmes enkrat dal celo noge na mizo. Najprej sem ga opozarjala in vprašala, zakaj se tako 
nekulturno vede, pa se je kar smejal in skomignil z rameni. Mislim, da je želel imeti občutek, da je on glavni v razredu in lahko počne 
stvari, ki jih ostali učenci ne smejo. Potem sem njegova dejanja ignorirala. Zadnjo uro, na koncu LUM, je šel s svojimi sošolci brez 
vprašanja na stranišče umiti čopiče in paleto. Za kazen so morali pred tablo razmisliti o tem, kaj so naredili narobe in prinesti podpis 
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staršev. 
6. DO: Med odmorom se je igral z žogico, čeprav se ne bi smel. Najprej sem ga opozorila, potem pa sem mu jo vzela, ker opozorila ni 

poslušal. Med poukom se je obračal okoli, klepetal in dajal nepotrebne komentarje. To je počel od druge ure dalje zato, ker misli, da 
on pač lahko izstopa. Najprej sem ga opozarjala, potem pa ignorirala. 

9. DO: Med ŠPO ni upošteval navodil in je med ogrevanjem kar naredil stojo na glavi in se prevrnil čez. Razložila sem mu, da naj takoj 
preneha s tem, ker bi se lahko hudo ponesrečil. Potem je mirno delal naprej. 

10. DO: Glasno je komentiral stvari, o katerih ni bil vprašan, in ves čas nekaj govoril. S tem je iskal pozornost in jo je tudi dobil, saj sem 
ga velikokrat opozorila, vendar opozorila niso takoj zalegla. 

IZLETI 4. DO: Med hojo od parka Tivoli do Narodne galerije in nazaj od Narodne galerije do avtobusa ni upošteval navodil učiteljice in se 
prerival. Opozorila so bila hitro dovolj, da je nehal. 

7. DO: Med hojo nazaj do šole je pobral palico, z njo nabral smolo in hotel mazati sošolce. Ker palice ni hotel sam vreči stran, sem mu 
jo jaz. Potem je pobral še nekaj palic in drezal z njimi sošolce, vendar jih je po mojem opozorilu sam vrgel proč. Med potjo je tudi 
zmerjal sošolce, se prerival in delal »luknje«. Najprej sem ga opozarjala, potem pa sem ga premaknila naprej v koloni. 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

Iz podaljšanega bivanja je odšel vsak dan že po prvi uri in o njem nimam zabeleženih nobenih izstopajočih vedenj v tem času. 
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Priloga 5: Intervju z razredno učiteljico 
 

1. Kako bi se opisali kot učiteljica? 

Predvsem taka, ki veliko govori. Pri meni je zelo malo dela, da učenci dobijo neko 
zadolžitev in potem v tišini rešujejo. Sem zelo jezičen človek in res ogromno govorim, 
jim veliko pripovedujem, jih sprašujem, ogromno je dela na pogovoru in komunikaciji. 
Drugače pa mislim, da sem kar strpna, poštena. Vedno, če me učenci vpletejo v 
pogovor, ga zelo težko prekinem če mi vržejo izziv, zato so po navadi ure kar 
prekratke, ker rada pustim do besede, rada dam povratno informacijo, ne prekinjam 
… ja, ogromno dela na komunikaciji in izmenjavi mnenj. 

2. Na kaj ste pri sebi najbolj ponosni? 

Če čisto pošteno povem, na to, da se me učenci spominjajo, da velikokrat dajo 
kakšno pozitivno povratno informacijo, me pozdravijo, se mi nasmejejo, imam s starši 
še vedno pristne stike, čeprav so že leta, odkar sem otroke učila … ja, tako, da vidim, 
da me niso pozabili. Tako je tudi rekel učenec, ki sem ga učila: »Ja, vem, saj ste nas 
to vi naučili.« Recimo na take stvari, ko vidiš, da so do tebe še vedno sproščeni, pa 
tudi sedaj, ko bratci prihajajo in sestrice, da pride mlajša generacija do mene z 
zaupanjem – to se pravi, da jih starejši niso prestrašili, da sem kakšen »bavbav«. Jaz 
bi res rekla, da sem najbolj ponosna na pozitivne odnose z učenci in starši, nekako 
nam je še vsako krizno situacijo uspelo prebroditi. 

3. Kdaj z učenci najbolj uživate? 

Pri ogromno stvareh. Mogoče najbolj takrat, ko mi postavljajo izzive, ko se 
pogovarjamo. Ne maram tega, da samo sledijo pohlevno pa to in drugo nalogo 
rešujejo. Uživam, ko imamo živahno diskusijo, ko mi oni primere iz svojega življenja 
povedo. Recimo: »Učiteljica, pri nas je pa tako, kaj pa če bi bilo tako? Kako je pa 
tam?« Skratka, takrat, ko vidim, da kot riba na trnku nek učenec prime za vabo – 
sredi vroče debate najbolj uživam. Uživam tudi, kadar vidim, da se razvijajo na 
literarnem področju, saj je domišljija pri učencih iz generacije v generacijo vedno bolj 
skromna, prav tako besedni zaklad. V veliko veselje mi je tudi, ko dobim nek lep spis 
ali lepo zgodbo – to mi je tudi v veliko veselje. Takrat tudi, kadar razmišljajo izven 
okvirjev, poiščejo kakšne svoje rešitve, ne samo tisto, kar jim jaz predlagam. Skratka, 
ko smo aktivni na kateremkoli področju, ko ustvarjamo. Zelo rada imam pa tudi 
športno vzgojo, radi telovadimo, tudi jaz zraven (včasih ja, včasih ne), odvisno, katera 
stvar je. Kar težko sem prepustila tisti del vaj, ko oni vodijo. Mogoče moram kdaj 
sebe kar malo ustavit, saj zmorejo in znajo in moram sebe kar malo »zabremzati«.  

4. Kaj vas spravi s tira? 

Mogoče najbolj to, da niso pripravljeni na pouk. Take čisto banalne stvari, kot so, da 
učenec pozabi zvezek, učbenik, delovni zvezek, nima naloge … to me zelo moti … 
ali pa površnost, sploh če enkrat poveš, pa vidiš, da drugič ni nič bolje, da vidiš, da 
naloga ni v celoti narejena, da niso dali 100 % od sebe, ali pa da iščejo bližnjice, 
kako bi bilo najhitreje, najlažje, po liniji najmanjšega odpora … take stvari mene zelo 
motijo, ker vem, da so sposobni več in če dobim manj, me to strašno živcira. 
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5. Kako takrat reagirate? 

Po navadi sem kar huda. Najprej jih malo »okregam«, potem pa morajo stvar 
popravit. Tisti, ki so brez zvezka, dobijo kakšno drugo zadolžitev. Na primer, ko sta 
dve deklici enkrat pozabili delovni zvezek, sta pisali v zvezek. Doma morajo potem še 
vedno dopolniti tisto, kar manjka. Lahko pa jim tudi dam liste in če je lepo narejeno, 
lahko prilepijo, če pa je grdo, pa morajo še enkrat prepisati in se lahko glede tega 
sami odločijo. Veliko mi pomeni vizualni vtis zvezkov in potrebščin, kako je urejeno … 
ja, take drobnarije me živcirajo, če ni 100-%. 

6. Kaj pa pri vedenju? 

Najbolj bi me motila površnost, nedoslednost – da niso pripravljeni ali pa da opazijo 
slabe stvari pri drugih, pri sebi pa ne. Na primer, ko opazijo, da nekomu manjka en 
odgovor, sam je pa brez cele naloge. Mislim, da moraš najprej »pred svojim pragom 
pomest«, potem pa gledat k sosedu. Moti me tudi, če so do sošolcev cinični ali pa se 
jim prikrito posmehujejo, jih zbadajo. To je treba kar na ostro ustavit in biti malo hud – 
bolje prej kot kasneje, ko ne moreš več nadzorovati.  

 

7. Kaj pa pozitivno izstopajoče vedenje? 

Pod to bi pa uvrstila na primer vedoželjnost, da sprašujejo, ponujajo rešitve in to, da 
sledijo pouku, da poslušajo, me sprašujejo, dopolnjujejo in da se recimo takrat, ko 
sem huda, še posebej potrudijo in vidim, da svoje napake zaznajo in jih vsaj skušajo 
popraviti. Pravim, da učenci morajo redno delati in si med seboj pomagati, da vse 
lepo teče – to je njihova dolžnost. 

 
8. Katere oblike izstopajočega vedenja se po vaših izkušnjah v tem razredu 

najbolj pogosto pojavljajo? 

Najbolj pogoste so neupoštevanje pravil, žaljenje in otipavanje. 

9. Kakšni so vaši odzivi nanje? 

Sprotno opozarjanje, reševanje problemov, če gre za žaljenje med odmori, pogosto 
štejem do pet, da se umirijo, gibalne dejavnosti, igre vlog, včasih pa tudi podpisi v 
beležko. 

10. Katera vedenja so za vas najbolj neprijetna in moteča? 

Padanje v besedo oziroma če pride med odmori do poškodb. 

11. Kateri od vaših odzivov na izstopajoče vedenje v tem razredu so najbolj 
uspešni? 

Igre vlog, gibalne igre in redno sodelovanje s starši. 

12. Kako različni učenci reagirajo na vaše odzive? 

Vedno jih upoštevajo. 
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13. Katere učence vi v tem razredu vidite kot tiste, ki imajo najbolj izstopajoča 
vedenja? 

To so 1, 9, 8, 17, 24, 16 pa 26. 

14. Ste razvili kakšne posebne pristope do teh učencev?  

Ja, v pomoč učencev smo vključili psihologa, gospoda Juhanta, vodimo dnevnik za 
najbolj izstopajočega učenca, potem pa imamo na šoli še asistenco, mediacijo in 
restitucijo.  

15. Kateri od njih so najbolj učinkoviti, ko se odzovete na tisto, kar je za vas 
najbolj moteče? 

Najbolj so učinkovite igre vlog, vodenje dnevnika in gibalne igre. 

16. Ali učenca, katerega vedenje izstopa, premestite – spremenite sedežni red?  

Včasih ja, včasih pa tudi ne.  

17. Se to obnese?  

Večinoma ja. 

18. Kaj pri odločitvi o tem, kje naj po novem sedi, upoštevate? 

Upoštevam, da sedi poleg mirnega učenca, ki teh negativnih vedenj ne podpira in 
potem z njim ne sodeluje. 

19. Ali je po vaših izkušnjah motečega vedenja v tem razredu več na začetku ali 
proti koncu šolskega dneva? 

Največ motečega vedenja je med odmori, ko je le en učitelj dežuren za šest 
oddelkov, sicer pa je pogosto odvisno od situacije, ki jo imajo učenci doma. 

20. Kaj pa, če bi vas vprašala po urah? Ali je izstopajočega vedenja več prvo ali 
četrto šolsko uro? 

Bolj četrto. Odvisno je tudi od težav, s katero otrok od doma pride. Če ima učenec 1 
recimo nemogoče razmere, bo že prvo uro katastrofa. Isto pri učencu 26, ker gre za 
alkohol, pretepanje, vse te zadeve. Če je celo noč neprespan, je zjutraj včasih hudo. 
Sedaj pa odvisno. Ali to naredi z motečim vedenjem ali pa rabi neko podporo, neko 
čustveno podporo ali pa neko dodatno motivacijo. Čisto odvisno. 

21. Kaj po vaših izkušnjah vpliva na moteče vedenje v tem razredu? 

Najbolj razmere, ki jih imajo učenci doma, včasih pa tudi kakšna luna oziroma 
nerazvite delovne navade. 

22. Ali in kakšne stičnosti in razlike opazite v vedenju posameznih učencev in 
razreda med poukom in na izletih? 

Da to počnejo takrat, ko mislijo, da niso 100 % pod kontrolo. 
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23. Kako učence navdušite? 

To je pa že težje. Jaz jim vedno, ko gremo na neko novo snov, skušam situacijo 
naslikat tako, da jim predstavim eno zgodbo, sliko, da postopoma vstopimo v nekaj 
novega. Lahko navežem na staro snov in tudi medpredmetno povezujem. Če 
govorimo pri slovenščini o preteklosti, jih spomnim na snov, ki smo jo pri spoznavanju 
okolja že predelali o tej temi. Vedno jim predstavim en okvir, nikoli ne rečem samo: 
»Sedaj bomo pa govorili o tem in o tem.« Najbolje je tudi, da jih izzivaš, da jim 
postaviš vprašanje, da oni iščejo. To imajo najraje – izzive. Tako jih je tudi najlažje 
navdušiti. 

24. Če bi povzela bistvo vodenja razreda, kaj bi to bilo? 

Predvsem to, da moram zelo dobro opazovat in začutit razred kot celoto. Vsako leto 
je lahko drugačno. En razred se vodi z lepo besedo, eden zelo na kratki vrvici. 
Seveda je vsak razred sestavljen iz posameznikov, ampak moraš gledati nanj kot na 
celoto in začutiti, kako deluje, diha … otrok mora čutiti, kdaj je čas za zabavo, kdaj za 
sproščenost, hkrati pa mora tudi vedeti, kje je meja. Ta prehod mora biti hiter, da ti 
rečeš: »V redu, sedaj pa dovolj,« ne pa, da porabiš ogromno časa, da jih pridobiš 
nazaj. Moraš začutiti otroke, otroci pa tebe, da je to dvosmerna komunikacija, da tudi 
otrok ve, kdaj učitelj resno misli, da ve, kdaj je konec heca in se dela naprej – to in pa 
zaupanje, da pride do tebe, če ga je »polomil«. Vsako stvar se da rešiti, če pa ni 
zaupanja, potem gredo informacije okoli desetih vogalov in izza vsakega pridejo 
drugačne, preden pride do tebe, ti pa sploh ne veš, kaj se je zgodilo ali pa se je 
zgodilo čisto nekaj drugega. Tako da ja, komunikacija in zaupanje. 

 

Priloga 6: Intervju z učiteljico podaljšanega bivanja 
 

1. Kako bi se opisali kot učiteljica? 

Včasih sem zelo pozitivna, včasih pa tudi ne. Sem malo jezna na vse, ker se mi zdi, 
da imajo otroci in starši preveč pravic in premalo dolžnosti. Moti me predvsem 
vedenje in pa tudi to, da otroci nočejo delati, da niso zagreti za delo, da ne delajo z 
veseljem. 

Primer: Učenec, ki v trmi noče delati. To pokaže tako, da se usede, z rokami podpre 
glavo in grdo gleda.  

2. Na kaj ste pri sebi najbolj ponosni? 

Sedaj nisem več tako ponosna nase kot včasih, ker sem bolj znala navdušiti otroke 
za delo v razredu tako, da smo se pošalili, da sem jim povedala kakšno pravljico, 
zgodbico za motivacijo … Bolj sem jih znala navdušiti takrat, ko sem bila mlajša, 
sedaj pa se mi to več … ni časa za to, ker je prenatrpan učni načrt, je preveč vsega. 
Otroke sem včasih »nahecala« skozi igro, da so nekaj verjeli in začeli z veseljem 
delat naprej, nadaljevati. 
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3. Kdaj z učenci najbolj uživate? 

Zelo uživam z učenci takrat, ko sem z njimi na igrišču, na zraku in ko pristopi še 
kakšna učiteljica, da skupaj pokomentirava obnašanje otrok. Veseli me, ko se otroci 
igrajo, se sprostijo, so veseli … Uživam tudi, ko naredimo kakšno zanimivo stvar, ko 
mi pomagajo delati, pomagajo okraševati šolo … Zelo me navdušuje in mi da elan pri 
delu učiteljica, kot je moja sodelavka, ki da kakšen koristen komentar, nasvet glede 
okraševanja, likovnih izdelkov … ko kaj koristnega pove, predlaga in ne samo 
komentira in kritizira. Potem se mi zdi vse lepše narejeno, lepše okrašena šola. 

4. Kaj pa vas spravi iz tira? 

Veliko stvari. Na primer otrok, ki ne uboga, otrok, ki noče delati, se postavi nazaj in 
ugovarja in nekateri starši teh otrok, ki potem nepravilnosti svojih otrok zagovarjajo. 

Primer: Na primer, ko sem še učila v razredu in sem ocenjevala SPO in je učenka 
dobila slabšo oceno, pa se je mama prišla pritožit in vprašat, zakaj je dobila slabo 
oceno. Povedala sem ji, da ni odgovorila na vsa vprašanja, ni znala odgovorov, ni 
znala snovi, se ni naučila najbolje. Mama je rekla, da to ni res in me je skoraj 
postavila na laž. Ista mama je imela tudi pripombe na hčerkin zvezek, saj naj se ne bi 
mogla naučiti snovi, ker je nima napisane v zvezku. To je bil 3. razred. Jaz zvezka od 
učenke nisem imela pri sebi, mama tudi ne, zato sem jaz ostala na laži, čeprav to ni 
bilo res. Mama se me je dobro lotila na pogovorni uri s tem, da se je ona lagala in 
sem jaz ostala na laži. Punca je imela v zvezku napisano vse, vendar mame ni bilo 
od takrat naprej več na pogovorni uri in se me je izogibala.  

V podaljšanem bivanju v 1. razredu pa sta dve učenki ob mojem prihodu v razred 
brisali tablo tako, da sta vlekli vsaka svoj konec gobe in je šla potem narazen. Rekla 
sem jima, naj prineseta vsaka svojo gobo za brisanje table. Ena jo je prinesla, druga 
pa ne, ker so starši rekli, da je ne bodo kupili, da nimajo denarja, medtem ko se je 
mama učenke, ki je prinesla novo gobo v šolo, zraven zelo jezila in me kregala, da 
zahtevam določene stvari samo od njene hčerke, od drugih pa ne. Ona je hotela 
prikazati mene, kot da delam razlike med otroki. Povedala sem ji, da sem obema 
naročila, nisem pa morala zahtevati tega od nekoga, ki nima denarja. To so bili Romi 
in nihče od staršev ni bil zaposlen, potem pa ne moreš od nekoga takega pričakovat 
nove gobe. 

5. Katere oblike izstopajočega vedenja se po vaših izkušnjah med učenci vašega 
razreda najbolj pogosto pojavljajo? 

Najbolj pogosto se pojavljajo pretepanje oziroma suvanje, butanje, ravsanje – take 
lažje oblike pretepanja. Klepetanje, dretje, vpitje po hodnikih, neposlušnost v smislu 
tega, da sploh ne slišijo navodil, in pretirana razigranost v drugem razredu, kar je tudi 
nekaj dosti pogostega. 

6. Kakšni so vaši odzivi nanje? 

Najprej opozorimo, se pogovorimo z njimi, pa na koncu tudi kazen, če je potrebna. 

7. Kakšna kazen pa na primer? 

Včasih smo kazensko pisali kakšna šolska pravila ali pa je moral petkrat recimo 
napisati, kaj je narobe naredil, ali pa recimo: »Ne vpijemo po šolskih hodnikih« 
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petkrat. To je bilo sploh na začetku, ko so se učili črke, pa je bilo fajn, da so trenirali 
pisavo. Sedaj so to nekako usvojili, pa za kazen dajemo bolj, da so brez igre. 

8. Katera vedenja so za vas najbolj neprijetna in moteča? 

Zame je najbolj neprijetno pretepanje, ampak to tudi zato, ker me prizadene, ker 
nočem, da se otroci med sabo tepejo in da rešujejo probleme na tak način, ni pa to 
najbolj pogosto vedenje. 

9. Kateri od vaših odzivov na izstopajoče vedenje med učenci vašega razreda so 
najbolj uspešni? 

Ja trenutno najbolj uspešna je grožnja s prepovedjo igre oziroma da otrokom 
prepovemo, da gredo z nami ven na igrišče in morajo v tem času v razredu kaj pisati, 
ali pa ... Ja, pisati v bistvu, reševati kakšne učne liste. Se pravi prepoved igre. 

10. Kako različni učenci reagirajo na vaše odzive? 

Se pravi, če je to opozorilo, dekleta takoj odreagirajo, fante je pa treba večkrat 
opozoriti in na koncu po navadi še kaznovati, ker to ne pomaga. 

11. Katere učence vi v tem razredu vidite kot tiste, ki imajo najbolj izstopajoča 
vedenja? 

Ja, v tem razredu punce niso problematične, nobena ni problematična. Fantje so pa 
*pod številkami 5, 8, 9, 15 in 17. Učenca 15 imamo samo eno uro, tako da v bistvu 
nimava kakšnih stikov, učenec 5 gre tudi kar kmalu domov. Najbolj problematičen je 
sigurno učenec 9. Učenca 8 in 17 sta problematična samo, kadar sta skupaj, ampak 
ne, da bi se tepla, ampak sta le tako dobra prijatelja, da si imata zelo veliko za 
povedat in se igrat, sta nenehno v svojem svetu zabave. 

12. Ste razvili kakšne posebne pristope do teh učencev? Kateri od njih so najbolj 
učinkoviti ko se odzovete na tisto, kar je za vas najbolj moteče? 

Ja, učenca 8 in 17, če jih presedeš narazen, ali pa če smo v vrsti za kosilo, če daš 
enega na začetek in enega na konec vrste, je problem rešen. Pri učencu 9 pa 
presedanje ... če ga že presedam, ga moram absolutno v prvo vrsto, tako da ga 
imam pri roki, da ga imam v popolnem nadzoru, kadar ima svoj dan, ko se vrti, 
klepeta, zvira ... ga lahko stokrat opozoriš, pa bo še zmeraj približno isto, se pravi, ne 
more iz svoje kože. Se pravi, ga presedem ali dam stran, če moti sošolca, ga dam 
stran od tega sošolca, če pa moti mene, pa najraje direkt k sebi, da ga lahko hitreje 
»zagrabim«. 

13.  Ali je po vaših izkušnjah motečega vedenja v tem razredu več na začetku ali 
proti koncu šolskega dneva? 

Ja glede na to, da je to podaljšano bivanje, je tega vedenja več na začetku, ker na 
začetku ... na koncu jih je pa tudi vedno manj, otrok, in so se že »naigrali«, naredili 
nalogo, so bolj pridni. 

14.  Zakaj pa mislite, da na začetku? 

Zato, ker so pred tem štiri ure ali pa pet ur sedeli pri pouku, so morali biti mirni, se jim 
nabere ... rabijo sprostitev, so utrujeni od pouka, mi pa zahtevamo, da po petih urah 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                 Mateja Poklukar; magistrsko delo 

108 
 

pridejo in je v bistvu, kot bi še en pouk skoz dali. V bistvu oni rabijo takrat, da se malo 
sprostijo, »naigrajo«, tečejo, derejo ... vse to je v bistvu razumljivo ... da dajo ven. 

15.  Kaj po vaših izkušnjah vpliva na moteče vedenje med učenci vašega razreda? 

Ja, se pravi to, da so utrujeni od pouka in pa potreba po igri, sprostitvi. 

16. Če bi povzela bistvo vodenja razreda, kaj bi bilo to? 

To, da vodiš razred tako, da jih držiš skupaj, jih naučiš reda, pravil in se potem tistih 
pravil držiš ti in otroci. To se mi zdi zelo pomembno – imeti v razredu en red in pravila 
in se tega dosledno držat. Doslednost je zelo pomembna tako za razrednika kot 
učitelja. Če nekaj rečeš, da boš delal, potem moraš tisto tudi izvajati v razredu z 
učenci in tudi s starši. Če pa ne, pa recimo opozoriš otroka in starše na to, jim poveš 
in jih seznaniš s tem, da se reda in pravil ne držijo. Starše na vse to moraš opozoriti 
in jih seznaniti z vsem, potem pa lahko to zahtevaš tudi od otroka. Ne moreš samo 
otroku predstaviti tega in zahtevat od njih, da bodo vse upoštevali, ampak poveš tudi 
staršem, kaj pričakuješ od njih in njihovih otrok, da so seznanjeni in da ti povejo, ali 
se jim zdi to prav ali ne. Meni je zelo pomembno to, da če se starši z nečim ne 
strinjajo, pridejo do tebe na govorilno uro, se posvetovat, ne pa da to širijo naokrog 
med sosedi in drugimi starši in te opravljajo.  

Najbolj se spomnim svojih začetkov, ko sem učila starše, ki imajo sedaj otroke, ko mi 
je eden od staršev rekel, da naj neham njegovemu sinu v zvezku popravljat vsako 
besedo. V bistvu ni hotel, da sem dosledna in bi raje videl, da ima otrok besede 
narobe napisane v zvezku, kot pa da bi mu pokazala, kaj in kako popravi, saj bi s tem 
doživljal neuspehe. Meni je bilo to nekaj novega, nekaj nezaslišanega. Tega seveda 
nisem naredila in sem bila za očeta »zoprna«, »žleht« in vse sorte. No saj tega sedaj 
ne bi bilo. Potem sem izvedela, da so tudi tisti starši imeli težave v šoli. 

 

Priloga 7: Intervju z učencem 1 
 

1. Kako bi ocenil svoje vedenje med poukom v primerjavi z ostalimi sošolci? 

Ne vem. 

2. Kaj ne veš? Se ti zdi, da si bolj priden, bolj poslušaš? 

Ne. 

3. Kaj pa? 

Sem bolj poreden kot ostali. 

4. Kaj pa v podaljšanem bivanju? 

Takrat je drugače. 

5. Kaj pa je drugače? 

Malo priden sem. 
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6. Kaj pa na izletih? 

Takrat sem priden. 

7. Ali bi mi znal povedati, kaj je to izstopajoče vedenje? Poznaš to besedo? 

Ne. 

8. Kaj pa, če ti povem, da je to na primer, ko so vsi tiho, eden pa začne kričati 
med poukom. Kaj bi rekel, katere vrste potem še obstajajo? 

Kričanje, dretje, cviljenje. 

9. Kaj pa, če eden vstane s stola? 

Tudi to. 

10. Kako se pa ti obnašaš med poukom? 

Grdo, malo sem pa priden. 

11. Zakaj pa? 

Ne vem. 

12. Kaj pa v podaljšanem? 

Sem malo bolj priden. 

13. Zakaj pa si takrat malo bolj priden? Ali te kdo sili k temu? 

Nihče. 

14. Se potem sam tako odločiš? 

Ja. 

15. Kako pa to? 

Ne vem. 

16. Ali bi kaj spremenil pri svojem vedenju? 

Ja.  

17. Kaj pa? 

Da sem bolj priden. 

18. Kako bi pa to naredil? 

Da bi si v glavi rekel, potem bi bil pa priden. 
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Priloga 8: Intervju z učenko 4 
 

1. Kako bi ocenila svoje vedenje v primerjavi z drugimi učenci v razredu? 

Ne vem, kaj bi rekla. Učiteljica me velikokrat pohvali, včasih pa tudi okrega. 

2. Za kakšno stvar na primer? 

Ko klepetam ali če kaj naredim narobe. 

3. Kaj je to narobe? 

Da sem površna. 

4. Ali te takrat prav okrega ali samo opozori? 

Tudi opozori. 

5. Kaj pa v podaljšanem bivanju? Ali se vedeš kaj drugače kot drugi? 

Ne. 

6. Kaj pa na izletih?  

Takrat se lepo vedem. 

7. Ali bi mi znala razložiti besedo »izstopajoče vedenje«? 

Ne vem, kaj to pomeni. 

8. No, to je na primer, ko med poukom vsi tiho delajo, potem pa eden kar 
naenkrat vstane in se začne dreti. Ta izstopa. Katero vedenje med poukom pa 
misliš, da ni primerno? 

Da gledamo k sošolcu v zvezek ali pa kaj prepišemo od njega. Med poukom ne 
smemo piti. 

9. Kako se pa ti vedeš med poukom? 

Pišem, računam, včasih pa tudi malo klepetam, ampak samo malo. 

10. Zakaj pa? Ti je dolgčas? 

Ja, včasih se dolgočasim. 

11. Kakšne stvari te pa dolgočasijo? 

Ko ne morem delati kakšnih svojih stvari. 

12. Kaj pa bi rada delala? 

Ja, risala bi ene »čičke čačke«, pisala malo po svoje … 
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13. Ali bi pri svojem vedenju kaj spremenila? 

Da se ne bi kregala z drugimi, da se bom opravičila za svoje vedenje in da ne bom 
več toliko klepetala. 

 

Priloga 9: Intervju z učencem 5 
 

1. Kako bi opisal svoje vedenje v primerjavi z drugimi? 

Ni lepo. 

2. A ni lepo? 

Ja, lepo. 

3. Kaj pa delaš? 

Tiho sem. 

4. Tiho si … 

Ne … 

5. Ja, kaj pa delaš? 

Pogovarjam se. 

6. Kaj pa v podaljšanem bivanju? 

Pišem in se pogovarjam. 

7. Ali se pogovarjaš tako na glas, da te učiteljica opozarja ali ne? 

Ne, normalno. 

8. Kako pa to? 

Bolj so zanimive stvari, ki jih delamo. Jaz bi rad 500 €, da bi bil priden. 

9. Aha … Kaj pa takrat, ko gremo na izlete? Ali se kaj drugače obnašaš kot v 
šoli? 

Ja.  

10. Kaj pa delaš takrat? Ali te učiteljica takrat kdaj opozori? 

Ne. 

11. Kako pa, da takrat ne? 

Ne vem. 
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12. Ali mi znaš povedati, kaj pomeni, da nekaj izstopa? Da neko vedenje izstopa? 

Ne. 

13. Ta beseda pomeni, da je nekaj drugače od ostalih. Kaj bi pa rekel, katero 
vedenje bi to bilo? 

Neprijaznost, da se kregaš, da se dereš in kričiš. 

14. Kaj pa je zate izstopajoče vedenje? Kako bi rekel? 

Da se neprimerno obnašaš. 

15. Ali se ti tudi tako obnašaš med poukom? 

Ne … ja.  

16. Vedno? 

Samo včasih. 

17. Zakaj? 

Zato, ker nisem priden. 

18. Kaj pa je takrat tako fino, da se tako obnašaš? 

Zato, ker mi je fino. 

19. Ali s tem zabavaš druge ali sebe? 

Sebe. 

20. Ali bi kaj spremenil pri temu? 

Ne … ja. 

21. Kaj pa? 

Da se ne bi tako obnašal. 

22. Zaradi koga bi to naredil? 

Zaradi učiteljic. 

 

Priloga 10: Intervju z učenko 16 
 

1. Kako se ti vedeš med poukom v primerjavi z drugimi? 

Ne vem, kako bi rekla. 

2. Ali misliš, da katero od vedenj med poukom ni primerno? 

Ja. 
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3. Katero pa je to? 

Da se kregamo, se deremo. 

4. Kako se pa ti obnašaš med poukom? 

Derem se, pogovarjam se na glas. 

5. O čem pa? 

Zafrkavam se. 

6. Zakaj pa to delaš? Ali ne gre drugače? 

Ja, ne gre drugače, pa še hecno in zabavno je. Ostali se smejijo. 

7. Ali poznaš besedo izstopajoče vedenje? 

Ne. 

8. To pomeni, da se vedeš drugače kot ostali. Ali bi mi znala sedaj povedati 
kakšen primer? 

Se deremo, se zafrkavamo. 

9. Kaj pa v podaljšanem bivanju? 

Jaz se vedem grozno, se hecam. 

10. Ali je učiteljica vesela? 

Ne. 

11. Kaj pa na izletih? Kako se takrat vedeš? 

Drugače kot po navadi.  

12. Kaj pa je tako drugače? 

Lahko hodimo, se lahko deremo … 

13. Ali zato, ker se ne sliši tako kot v razredu? 

Ja.  

14. Ali potem misliš, da učiteljic na izletih stvari, ki jih delate med poukom, ne 
motijo? 

Ja. 
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Priloga 11: Intervju z učencem 18 
 

1. Kako se vedeš v primerjavi s svojimi sošolci med poukom? 

Lepo.  

2. Ali te učiteljica kdaj opozori? 

Ne. 

3. Kaj pa v podaljšanem bivanju? 

Ja. 

4. Kaj pa ti reče takrat? 

Da naj bom tiho, čeprav sploh jaz nisem govoril. 

5. Kaj pa na izletih? Ali se kaj drugače obnašaš? 

Sem prijazen, ubogam, upoštevam pravila. 

6. Ali bi mi znal povedati, kaj je to izstopajoče vedenje? 

Da smo prijazni. 

7. Ali poznaš to besedo? 

Ne. 

8. To pomeni, da nekaj delaš drugače od tvojih sošolcev. Na primer, če so vsi 
ostali tiho, eden pa vmes kriči. Katero vedenje med poukom misliš, da 
izstopa? 

Kričanje, da govorimo drugemu grde besede, da se deremo drug na drugega in smo 
poredni. 

9. Kako se pa ti vedeš med poukom? 

Prijazno. 

10. Zakaj pa? 

Ker nočem imeti kazni. 

11. Ali misliš, da boš dobil kazen, če se boš grdo obnašal? 

Ja. 

12. Ali bi pri svojem vedenju kaj spremenil? 

Nič. 

13. Zakaj? 

Ker ni treba. 
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Priloga 12: Intervju z učenko 25 
 

1. Kako se obnašaš med poukom v primerjavi s svojimi sošolci? 

Včasih klepetam in včasih, ko imamo slovenščino, v krogu rišem v zvezek … 

2. Kaj pa v podaljšanem bivanju? 

Včasih tudi delam … 

3. Kaj pa delaš? 

Včasih kroge delam, polžke … 

4. Kaj pa glede vedenja takrat lahko poveš? 

Včasih se tako igramo, da se zbodemo, potem se pa smejemo. 

5. Kaj pa na izletih? 

Včasih se prepiramo, kdo bo s kom sedel. 

6. Kako se potem to razplete na koncu? Ali se same zmenite? 

Ja, če pa ne gre, pa rečemo tisti punci, s katero želimo vse sedeti, naj se ona odloči. 

7. Ali bi mi znala razložiti besedo izstopajoče vedenje? Kaj je to? 

Mogoče to, ko odstopaš? 

8. Kaj pa, če ti jaz povem, da je to tisto, ko so na primer vsi ostali tiho v razredu, 
eden pa kriči takrat? To je izstopajoče vedenje. Kaj pa, če te vprašam, katero 
izstopajoče vedenje potem poznaš? 

Da govoriš, ko ne smeš … 

9. Kaj pa v podaljšanem bivanju? 

Da samo eden dela, drugi se pa igrajo. 

10. Kako se pa ti vedeš med poukom? 

Včasih klepetam .. 

11. Ali te učiteljica kdaj opozori? 

Ne vem … 

12. Ali kdaj reče, da nehaj s tem? 

Ja, včasih pa to reče. 

13. Ali takrat takoj nehaš? 

Ja. 
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14. Zakaj pa sploh začneš klepetat? 

Ne vem. 

15. Ali te kar zanese, da sploh ne veš, da si začela? 

Ja.  

16. Ali bi kaj spremenila pri svojem vedenju pri pouku? 

Ja. 

17. Kaj pa? 

Da bi bila tiho. 
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Priloga 13: Primeri opazovalnih shem za učenca 1 
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