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POVZETEK 

Dandanes sta disciplina in avtoriteta v vsakdanjem življenju pereč problem. Vzroke temu se v 

prvi vrsti išče v spremembi družbe ter sodobnem načinu življenja, ki otrokom dopušča bolj 

prosto pot, kot so jo imeli nekoč. Omejitev praktično nimajo več, ravno tako je nedopustno 

kaznovanje, s katerim se je pred časom dosegala pokorščina. Starši imajo nad otroki vse 

manjšo avtoriteto, oni pa vse večjo avtonomnost. Enako se dogaja tudi v razredu, kjer učitelj 

oziroma učiteljica praktično nima nobene avtoritete več. Da je temu po vsej verjetnosti 

botrovala »nova« potrošniška kapitalistična družba, potrjujejo mnogi psihologi in sociologi.  

Če se omejimo le na spremembe na šolskem področju, pa ne smemo spregledati dejstva, da so 

v 18. stoletju na mesta učiteljskega poklica pričele vstopati tudi ženske. In ne le to, da so s 

poučevanjem poleg moških pričele še ženske, ta mesta so zasedle celo do te mere, da je 

učiteljski poklic danes skorajda popolnoma feminiziran.  

S svojo raziskavo sem skušala ugotoviti, ali lahko avtoriteto v razredu povezujemo s spolom 

učitelja oziroma učiteljice ter ali bi lahko ključ za manjšo avtoriteto učiteljstva v današnjem 

času iskali v dejstvu, da vlogo učiteljev v veliki meri prevzemajo ženske. 

Ključne besede: avtoriteta, spol, učitelj, učiteljica, feminizacija, šolstvo 
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ABSTRACT 

The discipline and authority are nowadays in everyday life pressing problems. The main 

reason for it could be the change in society and modern way od life which allows children 

more freedom than they once had. There are practically no more limits and also punishment 

which once was the way to obedience is nowadays intolerable. Parents have less and less 

authority over children and at the same time children's autonomy is growing. The same 

problem is in the classroom where the teacher's authority is challenged. Psychologists and 

sociologists find the main reason for such developments in new way of life which is consumer 

capitalism. But if we take a look only into school field, we cannot dismiss the fact that in 18th 

century women teachers started to take positions over men. And not only that they took their 

places, the whole teacher proffession became more or less completely feminized. Through my 

research I have tried to determine whether we can associate the authority in classroom with 

gender of the teacher and whether this change could be the reason for less authority in the 

classroom nowadays.  

Key words: authority, gender, teacher, feminization, education 
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1 UVOD 

Z opredelitvijo pojma avtoriteta se je ukvarjalo mnogo avtorjev, a še danes ne najdemo 

enoznačne definicije. Pojavljajo se tudi sorodni izrazi, denimo avtoritaren, avtoritativen in 

avtoriteten. V večini primerov beseda avtoriteta označuje odnos med dvema osebama, ki ni 

enakovreden, temveč v razmerju ena oseba prevzema vlogo nadrejenega pola, druga pa 

podrejenega pola. Pojem se navezuje tudi na znamenje moči, ki jo ima določena oseba. Če se 

omejimo na Zevsovo avtoriteto, lahko govorimo o hierarhiji, pri kateri je ena oseba nad 

drugimi (prim. Kroflič, 1997).   

Še pred časom je veljalo, da je učitelj brezpogojna avtoriteta, danes pa temu ni več tako. Le 

redkokateri učitelj ima v razredu popolno avtoriteto (Rutar, 2002). Vzroke za upad učiteljeve 

avtoritete lahko iščemo v spremembah družbe, ki deluje po načelih permisivnih vzgojnih 

praks, te pa stremijo k demokratičnim pristopom. Pravila niso več jasno zastavljena, za 

prekoračitev ni kaznovanja, omejitve so zamajane, starši pa vse preveč popustljivi. Otrok je 

tisti, ki je v središču vsega dogajanja in vse se mu prilagaja. Posledično se soočamo s 

problematiko nevzgojenih otrok, ki imajo preveč svobode, avtonomije in namesto, da bi meje 

določali starši, je ravno obratno, saj pogoje in zahteve postavljajo otroci.  

Enako kot se dogaja v modernih družinah, je tudi v šoli. Šola, ki ima poleg izobraževalne tudi 

vzgojno funkcijo, sooblikuje novodobno kulturo (Lasch, 1986). Otroci so tisti, ki narekujejo 

potek vzgojnega procesa, učitelj pa avtoritete nima več sam po sebi, temveč jo mora zaslužiti 

(Rutar, 2002).  

Če se spomnim časa svojih osnovnošolskih dni, je poučevanje večinoma potekalo pod roko 

ženske učiteljice. Imeli smo tudi nekaj moških učiteljev in razlika med urami pri enih in 

drugih je bila očitna. Ali je razlog v tem, da je bilo moških učiteljev mnogo manj, ali razlog 

izvira od drugod, ne vem. Ravno zato sem se odločila za raziskovanje na tem področju, saj me 

zanima, ali je spol tisti dejavnik, ki znatno doprinese k učiteljevi avtoriteti.  

V teoretičnem delu sem najprej pojasnila pojem avtoriteta, nato sem se omejila na avtoriteto 

učitelja oziroma učiteljice v razredu. Le-to sem primerjala v preteklosti in danes ter iskala 

vzroke za spremembe. Nato sem opisala družbeno ekonomske spremembe, ki so vplivale na 

oblikovanje »nove« kulture ter jih povezala z dogajanjem na šolskem področju. Tematizirala 
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sem tudi že opravljene raziskave na področju delitve med spoloma in se spraševala, kako ta 

vpliva na učitelje oziroma učiteljice ter učenke oziroma učence. 

V empiričnem delu sem s pomočjo intervjuja raziskovala, ali se pojavljajo razlike v avtoriteti 

glede na spol učitelja oziroma učiteljice. Opravila sem tudi intervjuje z izbranimi študentkami 

in študenti, ker me je zanimalo, kolikšne so razlike v naših pričakovanjih ter kako realna je 

naša slika o učiteljskem poklicu. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 DEFINICIJA POJMA AVTORITETA 

Avtoriteta je v slovarju tujk opredeljena kot »ugled, uglednost, veljava, vpliv; oblast, moč; 

veljak, ugledna oseba, vplivna oseba, priznan strokovnjak« (Bunc, 1991, str. 54). V nekoliko 

novejšem slovarju zasledimo definicijo »(lat. = ugled, vpliv). 1. ugled in vpliv osebe ali 

ustanove, ki izhaja iz njene tradicije in sposobnosti oz. kakovosti, 2. oseba z velikim (strok.) 

ugledom« (Antič, 2006, str. 46). Nekoliko drugačen pomen ima avtoritarnost, ki je razumljena 

kot gospodovalnost, brezpogojna zahteva po pokorščini, diktatorstvo, totalitarnost (prav tam).  

Avtoriteta torej ni enoznačen pojem. Nekateri avtorji izraz avtoriteta uporabljajo v dveh 

kontekstih, in sicer biti avtoriteta ali pa biti na poziciji avtoritete. Vzgojitelji naj bi bili oboje, 

avtoriteta sama po sebi, saj imajo strokovno znanje in so avtoriteta že zaradi same narave 

njihovega dela, položaja in vloge. Drug segment pa je biti na poziciji avtoritete, kar 

predstavlja pravico po vlogi, ki ukazuje in zahteva, podrejeni pol pa se odzove s poslušnostjo. 

Na položaju so zato, da učencem predajajo znanje (Peček Čuk in Lesar, 2009). Tudi Kroflič 

(1997) definira avtoriteto iz dveh možnih vidikov, in sicer iz nadrejenega ter podrejenega 

pola. Tak odnos je neenakovreden, poudarjena je vloga podrejenega, ki mora ponotranjiti 

zahteve višjega in jih sprejeti za svoje. S taistim pojmom na drugi strani označujemo tudi 

»moč, ki nekemu dejavniku omogoča vpliv na druge predvsem brez uporabe očitne prisile« 

(Kroflič, 1997, str. 14). Pojem avtoriteta se ne nanaša le na odnose med ljudmi, pač pa 

nakazuje tudi na ideje, norme, usode in domišljijske like. Lahko gre za ponotranjene psihične 

strukture, v katerih zaznamo določene zahteve, in ravno zato definicija ni enoznačna (Kroflič, 

1997).  

Emile Durkheim avtoriteto opredeljuje kot »vpliv, ki ga ima na nas vsaka moralna sila, ki jo 

prepoznamo za nam nadrejeno« (Durkheim, 2014, str. 33). Vodi nas k temu, da delujemo v 

smeri, ki je vnaprej začrtana, in to ne po lastni volji oziroma želji, temveč na podlagi naše 

naravnanosti, ki je posledica tega, kar nam nalaga avtoriteta. Gre torej za podrejanje, ki je 

prostovoljno. Avtoriteta je nekaj, kar usmerja našo voljo in je tudi podlaga pri vzpostavljanju 

discipline. Avtor pravi, da je »disciplina regularna avtoriteta« (Durkheim, 2014, str. 35), saj 

je njen namen reguliranje delovanja. Vključuje dejanja, ki se v podobnih okoliščinah 

ponavljajo in ne morejo delovati brez avtoritete (prav tam).  
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2.2 AVTORITETA UČITELJEV IN UČITELJIC 

2.2.1 VPLIVI NA AVTORITETO UČITELJEV IN UČITELJIC 

Kljub temu da naj bi bil učitelj/učiteljica avtoriteta sam po sebi, pa temu ni tako. Dejavnikov, 

ki vplivajo na njegovo avtoriteto, je več, med drugim tudi njegova osebnost (Peček Čuk in 

Lesar, 2009). Uspešen učitelj/učiteljica naj bi bil dober strokovnjak – torej čuti potrebo po 

uspehu in najbolje opravljenem delu, povezovalec – ustvarja dobro vzdušje, občutek varnosti, 

reagira na čustva in razpoloženje oseb okoli njega, se prilagaja, igralec – pripravljen na zmage 

in poraze, sprejema uspehe in padce ter bojevnik – se trudi za lasten uspeh (prim. Maccoby, 

1979). Za izgradnjo resnične notranje avtoritete, ki je predpogoj uspešne vzgoje in izobrazbe, 

mora imeti učitelj/učiteljica določene psihološke pogoje oziroma osebnostne lastnosti (prim. 

Gogala, 1931). 

2.2.2 AVTORITETA IN DISCIPLINA V RAZREDU VČASIH 

Za učitelja je še v sredini 19. stoletja veljalo, da ustrezne rezultate lahko dosega le preko 

stroge discipline, z uporabo zunanje prisile. Uspeh šole je bil povezan z ustreznim 

nadzorovanjem in kaznovanjem. Nepogrešljiv pripomoček pri vzgoji učencev je bila palica, ki 

so se ji pridruževali bič, korobač in šiba, v določenih primerih pa tudi mučilne kazni, kot so 

prenašanje lesenega osla za vratom, oslovska klop, psovke, žaljivke in opazke. Učenci so bili 

kaznovani za manjše prestopke, neznanje, zamujanja, nepozornosti, klepetanja, 

neupogljivosti, nepravilne drže in neposlušnosti. Učenci so učitelje opisovali kot sovražnike 

in mučitelje. Učitelji so redko ločevali med učnim neuspehom in neprimernim vedenjem, 

učence so hkrati krotili, disciplinirali, jih vzgajali v duhu kulture ter skušali doseči 

samokontrolo. Težave nemotiviranosti so povezovali z disciplino. Učence je učitelj učil z 

drilom, neprestanim nadzorom, kaznovanjem, z namenom oblikovanja koristnega in 

uporabnega posameznika (prim. Peček, 1998).  

Tudi Kant je pisal o disciplini kot temelju vzgoje ter pogoju izobraževanja. Discipliniranje je 

označil kot drugo fazo otrokovega razvoja, pred katero je vzreja, sledita pa ji poučevanje in 

moralni trening. Discipliniranje predstavlja tisti segment vzgoje, ki živalsko naravo otroka 

preusmeri oziroma preoblikuje v človeško. Označuje jo kot negativni del vzgoje, ki mora 

zatreti divjost otroka, ga pokoriti. Hujšega od zanemarjanja discipline ni, saj je le-ta pogoj 

kulture in poučevanja (Salecl, 1991). 
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2.2.3 IZGUBA AVTORITETE UČITELJEV IN UČITELJIC 

»Danes že vrabci čivkajo, da učitelji nimajo nobene avtoritete več, da učenci delajo skoraj 

vse, kar hočejo, da nanje pritiskajo starši in jih celo izsiljujejo, da so pod pritiski ravnateljev 

itd. Vrabci torej pravijo, da imajo učitelji velik problem z avtoriteto« (Rutar, 2002, str. 62). V 

tradicionalni šoli je učitelj predstavljal nesporno avtoriteto, dandanes pa si jo mora zagotoviti 

oziroma zaslužiti s svojimi dejanji in besedami, kajti ni več nujno, da mu učenec brezpogojno 

verjame (prav tam). 

2.2.4 SPREMEMBE DRUŽBE IN NARCISIZEM 

Vzroke temu je moč iskati v spremembah družbe, za katero pravimo, da je narcistična. Po 

definiciji Lascha (1986) narcisizem pomeni »asocialni individualizem«, narcistične osebe pa 

stremijo k samozadovoljstvu, samohvali, samovšečnosti, izgubi se ljubezen do družbe, pomoč 

sočloveku, skrb za narod in pripadnost širši množici.  

Christopher Lasch (1986) tematizira povojno ameriško družbo ter stanje družbe označi kot 

narcistično. Po Frommu opisuje dva tipa narcizma, primarnega in sekundarnega oziroma 

patološkega. O primarnem narcizmu govorimo pri novorojenčku, ki s svojim jokom doseže, 

da mama zadovolji njegove potrebe po hranjenju. Otrok ne dojema, da njegove potrebe 

izvirajo iz njega samega, izvor zadovoljitve pa zunaj njega, ampak ti dve okolji dojema kot 

enotno. O sekundarnem oziroma patološkem narcisu govorimo, ko se ego razvije do točke, da 

že ločuje med seboj in objekti v okolici. Otrok doživi travmo te ločitve in skuša ponovno 

doseči stanje, ko je bil s svojo okolico povezan do te mere, da mu je vedno ugodila. S svojim 

obnašanjem, ki je lahko agresivno, samopomilovalno in frustrirajoče, napeljuje okolico k 

temu, da deluje njemu v prid (prim. Lasch, 1986). Govorimo o zdravem narcisizmu, ki se 

kaže v pozitivni samopodobi in zdravi samozavesti ter je odraz ustrezne in dobre starševske 

vzgoje, ter o nezdravem oziroma patološkem narcisizmu, ki se kaže na ta način, da ima oseba 

o sebi nadpovprečno dobro mnenje, se postavlja v idealiziran položaj, s katerim pravzaprav le 

prikriva svojo nizko samopodobo in kompleks manjvrednosti (prim. Bele, 2014). O 

patološkem narcisu govorimo v primeru, ko imamo dva jaza, šibkega in velikega. Šibki jaz 

predstavlja slabosti, kot so primitivni obrambni mehanizmi, patološke reakcije do objektov in 

primarne oblike mišljenja, veliki jaz pa je patološka tvorba, ki slabosti šibkega jaza izničuje. 

Patološki narcis (PN) na eni strani ljudi prezira in izkorišča, po drugi strani pa potrebuje 
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njihovo potrditev in občudovanje. Uporablja jih zgolj za lastno narcisistično zadovoljstvo. 

Odvisen je od ugleda in od podobe, skozi katero ga vidijo ostali. Nima zmožnosti empatije, 

žalovanja, vezi z ljudmi pa niso stalne oziroma se lahko hitro spremenijo, saj resnične 

povezanosti ni sposoben. Patološki narcis je pravzaprav nemočen subjekt pod vplivom 

krutega nadjaza (prim. Žižek, 1985). 

2.2.5 PERMISIVNA VZGOJA 

Na pojav patološkega narcisizma je ključno vplivala tudi sprememba družbe, vzgoje in 

življenja nasploh. Današnja postindustrijska družba deluje predvsem po načelih permisivnih 

vzgojnih praks, ki so prinesle nove oblike osebnosti in modele socializacije. V času 

liberalnega kapitalizma so bili ljudje samodisciplinirani, delo je predstavljalo eno ključnih 

vrednot, odrekali pa so se trenutnemu zadovoljstvu v zameno za dolgoročno ugodje. Stremeli 

so k zdravju, dobremu razpoloženju, modrosti ter uporabnosti. Živeli so v patriarhalni družbi 

in spoštovali avtoriteto (prim. Riesman, 1956).  

V zadnjem času pa se srečujemo s prekomerno proizvodnjo, ki je vodila v potrošniški 

kapitalizem. Potrebna je bila sprememba vzgoje, saj posameznik ni več le delavec, temveč je 

hkrati tudi množični potrošnik. Slednji je nagnjen k trošenju, ima željo po novih stvareh, išče 

zadovoljstvo na podlagi zunanjega izgleda ter nikoli ni zadovoljen s svojim imetjem in 

življenjem. Stalno ima željo po nečem novem, po biti boljši od drugih in imeti tisto, česar 

drugi nimajo. Sprememba v načinu življenja je pripeljala do drugačnih vrednot, nagrad in 

pojmovanj uspešnosti. Nove oblike socialnosti zahtevajo drugačno življenje in narcisizem je 

najboljši način za spopad z novo obliko življenja. Okoliščine socialnega okolja spodbujajo k 

lastnostim, ki pri narcisu prevladujejo – pretirano visoka samopodoba, nadpovprečna 

samozavest, odtujenost in nenavezovanje pristnih stikov, nesposobnost empatije, ponotranjen 

strah pred neuspehom in nesprejetostjo družbe itd. (Lasch, 1986). 

2.2.6 VPLIV SPEMEMB DRUŽBE NA DRUŽINSKO IN ŠOLSKO PODROČJE 

Patološki narcis je proizvod družinskega okolja, kjer mati predstavlja vsemogočni, skrbni in 

varujoči lik, ki stoji nasproti agresivnega, nevarnega okolja, očetovski lik pa je medtem 

odtujen, odsoten in ne opravlja svoje naloge. Subjekt (torej otrok) je v tem primeru prikrajšan 

za možnost ponotranjenja očetovskega zakona, očetovskega Ideal Jaza, posledično pa razvije 

krut in sadističen Nadjaz (Nadjaz sicer vedno predstavlja ponotranjene predstave staršev in 
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ostale dejavnike avtoritete). Očetovska avtoriteta je tako rekoč zlomljena, kar vodi v 

permisivnost vzgoje, ki pa je, kot je bilo že pojasnjeno v prejšnjem odstavku, ključni 

mehanizem pri proizvodnji patološkega narcisa (prim. Žižek, 1985).  

Kljub temu da je v družini dejanska čustvena navezanost odsotna, želijo starši otroka vzgajati 

v polju ljubezni, da se bo počutil ljubljenega. Zato ga postavljajo v središče pozornosti, ga 

poveličujejo in skušajo z njim ustvariti vse bolj prijateljski kot pa starševski odnos. Ker se 

konfliktom in težavam izogibajo, ostajajo le-ti nerešeni (prim. Vodopivec Kolar, 2010 in 

Lasch, 1986). Zaradi občutka neobvladovanja vzgoje, se starši zatekajo k različnim 

institucijam ter strokovnjakom, ki bi lahko pomagali pri vzgoji otrok (Salecl, 1991). Med 

slednje sodijo svetovalni delavci, psihiatri, psihologi, delavci v zdravstvu oziroma medicini 

ter svetovalci s področja vzgoje in pedagogike. Rešitve iščejo v priročnikih in navodilih za 

vzgojo (Lasch, 1986). 

Kot je bilo že omenjeno, ni zgolj družina tista, ki dandanes vzgaja otroka. Četudi je šola pred 

časom veljala za izobraževalno institucijo, ji sedaj pripisujemo tudi vzgojno funkcijo. Šola 

sodi v mrežo institucij, ki sooblikujejo današnjo kulturo. Skupek dejavnikov, torej družbene 

spremembe in zaton klasične patriarhalne avtoritete, vodita v spremembe odnosov ter 

odtujenost. Otrokova vse večja vloga v družini se prenese tudi na šolsko polje, omajani 

samoiniciativa in možnost za razvoj samodiscipline pa vodita v preveliko avtonomijo otrok, 

kar se kaže tako v družinah kot šolah (prim. Lasch, 1986). 

Tudi šolstvo gre v korak s časom ter družbo in posledično poveličuje permisivno vzgojo, ki 

predstavlja nov tip avtoritete kot nasprotje klasični avtoriteti, ki je doživela zlom. Trende 

permisivne vzgoje je šolski sistem prevzel med 19. in 20. stoletjem. Razvile so se nove 

pedagoške discipline, didaktični prijemi ter metode, ki skušajo ustvariti otroku prijazno šolo 

(Žlebnik, 1978).  

Zgodijo se (oziroma naj bi se) naslednje spremembe na šolskem področju: 

• bolj demokratičen položaj otroka; 

• individualizacija pri poučevanju; 

• sproščena klima v razredu; 
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• prijateljski odnos med učiteljem in učencem; 

• izkušenjske oblike učenja; 

• upoštevanje otrokovih interesov; 

• ukinitev kazni (telesnih in poniževalnih). 

S tem naj bi bila šola učinkovitejša, otrok pa je pri učenju samostojnejši in zato tudi bolj 

produktiven (prim. Žlebnik, 1978). Šolstvo naj bi postalo bolj fleksibilno, cilje se dosega po 

različnih poteh, poučevanje je bolj življenjsko, v ospredju pa so permisivni pristopi in vzgojni 

stili (Bergant, 1994). Učitelj/učiteljica navaja učence k samostojnemu razmišljanju in ni več 

glavni akter, ki dela na principu frontalne razlage, temveč postane koordinator učnega procesa 

z manjšo vlogo in aktivnostjo. Učence navaja k skupinskemu delu, sodelovanju in reševanju 

problemov. Šolsko ozračje je bolj ustvarjalno, spodbuja ustvarjalno mišljenje, demokratičnost, 

sodelovanje (prim. Novak, 2005). Nova, permisivna zakonodaja na šolskem področju 

izpostavlja pravice učencev, učitelje omejuje pri kaznovanju in na podlagi tega se srečujemo z 

izgubo oziroma odsotnostjo hierarhije (Vodopivec Kolar, 2010). 

2.3 VPLIV SPOLA NA AVTORITETO 

2.3.1 DELITEV MED SPOLOMA 

Izraz spol ima dva pomena: je kategorija za administrativno opredelitev in se nanaša na 

biološke značilnosti, na drugi strani pa je pojem za označitev delovanja človeka oziroma 

spolnosti. Spol kot tak in seksualnost je potrebno ločevati (Šribar in Vendramin, 2009). 

Že Freud je dejal, da sta pojma »moško« in »žensko« ena najbolj zapletenih in težko 

opredeljivih pojmov v znanosti. Značaj spolov se spreminja tako skozi zgodovino kot 

kontekst, razlike pa se pojavljajo v biološkem in družbenem smislu (prim. Connell, 2012).  

Delitev med spoloma je že sama po sebi tako naravna in normalna, da je neizogibna. Navzoča 

je v hiši, kjer so prostori spolno zaznamovani, v družbi ter v telesu, v habitusu dejavnikov. 

Delitev med spoloma je družbeno konstruirana, je naravna in nazorna. Družbeni red deluje v 

smeri potrjevanja moške dominacije in tudi sam po sebi na njej temelji (prim. Bourdieu, 

2010). 
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Spol bi moral biti razumljen kot strukturni element družbe. Glede na spol se oblikujejo 

družbene vloge in pričakovanja. Če bi bili moški in ženske deležni enakega tretiranja družbe, 

bi sčasoma razlike med spoloma izginile (če zanemarimo biološke pogojenosti) (prim. 

Risman, 2004). Ne le da socialne strukture, med temi torej tudi spol, oblikujejo posameznika, 

temveč tudi posameznik oblikuje socialne strukture. Vsaka družbena struktura je osnovana na 

podlagi človeškega mišljenja in delovanja. Glede na pozicijo in razumevanje situacije se 

posameznik vede temu bolj ali manj primerno. Vsako dejanje je odsev njegovega mišljenja, 

dojemanja, prepričanj, znanja, izkušenj ter okoliščin situacije (prim. Giddens, 1984). Tukaj se 

pojavi kontraindikacija, saj smo opirajoč se na to teorijo torej ljudje tisti, ki ustvarjamo razlike 

med spoloma ter izbiramo spolno zaznamovane poti (prim. Risman, 2004). Naša dejanja so 

pogojena z družbenim kontekstom, vodijo nas družbeni sistemi, institucije, skupine, 

organizacije ter tudi dejavniki na ravni posameznika (prim. Antić Gaber, 2015). 

2.4 NASTOP ŽENSKIH UČITELJIC 

Prve učiteljice na Slovenskem so bile redovnice. Splošna šolska uredba iz leta 1774 je 

velevala, naj se deklice eno uro tedensko urijo v ročnih delih, kar so poučevale poklicne 

strokovne učiteljice, ki so bile največkrat soproge moških učiteljev in so delale brezplačno 

(Kušej, 1996). V pravem pomenu besede pa se moškim učiteljem učiteljice pridružijo šele v 

času osnovnošolskega zakona, leta 1869. Pred tem v šoli ženskih učiteljic ni bilo in lahko 

rečemo, da je bila šola ena tistih institucij, ki je bila močno naravnana v prid moškim (prim. 

Antić Gaber, 2015). Z obveznim osnovnošolskim izobraževanjem je nastopila tudi potreba po 

pedagogih, zakon pa je izenačeval izobrazbo učiteljic z razširjeno izobrazbo učiteljev (Kušej, 

1996).  

2.4.1 IZOBRAŽEVANJE ŽENSKIH UČITELJIC 

Z osnovnošolskim zakonom so učiteljice med letoma 1868 in 1869 pridobile pravico 

poučevanja tako dečkov kot deklic, za potrebe izobraževanja pa so se ustanovila učiteljišča, ki 

so bila ločena po spolu. Na učiteljiščih se je predmetnik nekoliko razlikoval, ampak ne 

izrazito. Nekoliko bolj očitna je bila razlika v plači, saj je učiteljeva presegala učiteljičino za 

20 %, kar je bilo tudi zakonsko opredeljeno. Delež žensk v šolstvu je hitro naraščal in 

spremembe v poklicu, torej strožji predpisi, nadzorovanje, povečanje obveznosti, 

subjektivnost napredovanja, kazensko premeščanje in drugi, so vodili v njegovo feminizacijo 
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(prim. Peček, 1998). Sprva so učiteljice predstavljale manjši delež zaposlenih (okrog 10 %), 

na začetku 20. stoletja pa so dosegle že polovico zaposlenih. Od tu dalje postaja učiteljski 

poklic vse bolj tipično ženski, predvsem v vrtcih in osnovnih šolah (prim. Žnidaršič Žagar, 

2009). 

Ena ključnih potez šolstva je bil povečan dostop izobraževanja deklic, kar je vodilo v njihov 

boljši položaj na trgu ter večjo avtonomijo. Niso pa vse ženske pridobile enako, nekateri 

analitiki dokazujejo, da so pridobile predvsem ženske srednjega sloja ne pa tudi nižjega. 

Enako na to dejstvo opozarja Bourdieu, ki pravi, da je vstop žensk na trg dela okrepil moč 

vladajočega razreda, s tem pa so zasedle mesta ženskam nižjega sloja, ki so ta dela opravljala 

poprej (prim. Mencin Čeplak in Tašner, 2009). 

Na univerze so ženske pričele vstopati v 20. stoletju in zelo hitro so prevzele večino 

študentskih mest (prim. Zgaga, 2015).  

2.4.2 FEMINIZACIJA UČITELJSKEGA POKLICA 

Zdenka Šadl (2002) med feminizirane poklice uvršča tiste, ki zahtevajo ženske kvalitete, torej 

tiste, ki jih ima ženska posledično zaradi spolne delitve dela v družini. Ženske imajo tako 

imenovane materinske kvalitete, ki so pri določenih tipih dela v pomoč. Takšni so poklici, ki 

zahtevajo emocionalno vpletenost in so slabše plačani, hkrati pa tudi razumljeni kot ne-delo 

(Šadl, 2002). Gre za »intelektualne« poklice, administrativna dela, prodajo simbolnih dobrin – 

torej novinarstvo, oglaševanje, televizija, odnosi z javnostjo ter poklici, kjer so zastopane 

tradicionalno ženske dejavnosti, nanašajoč se na vzgojo, izobraževanje, nego, skrb za druge, 

kamor sodita socialno delo in paramedicinske dejavnosti (Bourdieu, 2010). Učiteljstvo je bil 

eden prvih poklicev, ki je bil dostopen tudi za ženske, in delež zaposlenih učiteljic se je hitro 

večal vse do te mere, da je poklic danes močno feminiziran in tipično ženski (Žnidaršič Žagar, 

2009). 

2.4.3 VIŠJI POLOŽAJI V ŠOLSTVU 

Kljub temu da je učiteljski poklic feminiziran, pa je v šolah še vedno več predstojnikov in 

ravnateljev moških (Apple, 1992). To velja za spolno strukturiranost na področju celotnega 

šolstva, od predšolskega do univerzitetnega področja. Na nižjih ravneh so zastopane pretežno 

ženske, na višjih področjih in delovnih mestih, ki so tudi prestižnejši ter ekonomsko močnejši, 
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pa prevladujejo moški (Antić Gaber, 2015). Ženske pogosteje prevzemajo poklicna polja v 

vrtcih in osnovnih šolah, manj v srednjih šolah in na univerzah (Žnidaršič Žagar, 2009). 

Ženske še vedno nimajo dostopa do položajev oblasti in odgovornosti, predvsem na področjih 

gospodarstva, financ in politike (Bourdieu, 2010).   

Ženske so še vedno skupina z malo družbene moči. Njihove lastnosti se nahajajo na dnu 

(oziroma so celo negativne) vrednotne lestvice državljanskih kompetenc. Nasprotno od tega 

pa so pozitivno ovrednotene v smislu »človeškosti« (Šribar in Vendramin, 2009). 

Čeprav v 21. stoletju velja enakost med spoloma, ki je potrjena tudi z vidika zakonodaje, so 

ženske na trgu dela še vedno druga izbira delodajalcev. Dojemajo jih kot manj zanesljive od 

moških, posledično imajo manjše možnosti napredovanja, slabše pogoje dela in razlike v 

dohodkih. Razlogi tičijo v tradicionalni delitvi dela, določenih spolnih vlogah, razpetosti med 

kariero in materinstvom oziroma družino, v slabši samopodobi, diskriminaciji, predsodkih itd. 

(Žokalj, 2011). Še vedno velja, da je bolj naravna vloga ženske skrb za dom, otroke, 

gospodinjstvo (Kalc, 2015).  

2.4.4 ODNOS UČITELJEV/UČITELJIC DO UČENCEV/UČENK 

Glede na spol učencev Stevens in Wood opišeta 4 modele obravnave težav povezanih s 

spoloma. Prvi je asimilacijski model, pri katerem je bistvo to, da pri učenju spol nima posebne 

vloge, torej lahko učenca in učenko obravnavamo kot bitje, ki ima tako ženske kot moške 

lastnosti. Drugi, deficitni model, razlike med spoloma priznava tako na splošni kot na 

izobraževalni ravni. Eden od spolov naj bi imel na določenem področju primanjkljaj, ki bi ga 

morala šola uspešno odpraviti oziroma učencu ali učenki omogočiti, da ga prekorači in kljub 

temu dosega enakovredne rezultate. Tretji model, imenovan pluralistični model, ravno tako 

opisuje razlike med spoloma, vendar jih za razliko od deficitnega smatra bolj družbeno kot 

biološko pogojene. Četrti model se navezuje na pravičnost in zavzema tako razlike kot 

podobnosti med spoloma. Po tem principu naj bi se ženske in moške obravnavalo včasih 

enako, včasih različno – odvisno od tega, kaj je predmet vprašanja. Tako na primer družbene 

dobrine pripadajo obema spoloma enako, saj smo vsi človeška bitja, medtem ko dejstva, po 

katerih se moški razlikujejo od žensk, obravnavamo različno. Glede na te 4 modele je v 

povezavi s spolom učenk in učencev pogojen pristop do njih. Po prvem modelu naj bi se 

učence obravnavalo vedno enako, ne glede na spol. Pri drugem in tretjem modelu se učence 
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obravnava ločeno, učenke drugače kot učence. Pri četrtem modelu gre za kombinacijo obeh, v 

določenih pristopih enakega in v določenih različnega obravnavanja v povezavi s spolom 

(Kodelja, 2006).  

Načelo pravičnosti je omenjal že Aristotel, in sicer je dejal, da mora biti obravnava enakih 

enaka in obravnava neenakih neenaka. Nikjer pa ni opredeljeno, da mora imeti enaka 

obravnava prednost pred neenako. Na tem mestu Feinberg dodaja, da naj se vse ljudi 

obravnava enako, dokler je možno oziroma dokler se ne pojavi izjema. S tem se nanaša na 

pojav relevantnih razlik med osebami, ki jih je možno dokazati (Kodelja, 2006).  

Učitelji in učiteljice znatno prispevajo k (ne)uspehu učencev in učenk. Pogosto nenamerno 

drugače ravnajo s pripadniki oziroma pripadnicami nasprotnega spola, a razlikovanje je 

vsekakor prisotno. S tem, da učencem namenjajo več pozornosti, utrjujejo spolne stereotipe 

ter krepijo vlogo spolov, ki je lahko tudi diskriminatorna (Šribar in Vendramin, 2009).  

Pomembno je opozoriti, da so učenci in učenke včasih obravnavani drugače na podlagi razlik, 

za katere učitelji mislijo, da so, pa jih pravzaprav sploh ni. Primer take obravnave je, ko 

učencu ob glasnem vzklikanju dovolimo, da pove odgovor na vprašanje, medtem ko bi tak 

primer vedenja pri učenki ženskega spola smatrali za neprimerno (Kodelja, 2006). 

Z raziskavami je bilo dokazano, da se različnega pristopa do učenk in učencev učitelji 

največkrat sploh ne zavedajo ali ga ne priznavajo, nekateri pa ga opažajo pri ostalih učiteljih. 

Izvedene so bile tudi raziskave, ki dokazujejo, da učitelji/učiteljice več pozornosti namenjajo 

učencem kot učenkam. Sue Sharpe to pripisuje dejstvu, da je vsak učitelj v obdobju svojega 

šolanja izkusil razlikovanje med spoloma in se naučil, da obstajajo spolno pogojene vloge. V 

njih se tako oblikujejo stališča in pričakovanja, na podlagi katerih v svoji poklicni karieri 

učitelji in učiteljice različno pristopajo do učenk oziroma učencev (Kodelja, 2006).   

Rosenthal in Jacobsonova sta s svojimi raziskavami prikazala, da pričakovanja učitelja močno 

vplivajo na uspeh učencev. To lahko opišemo tudi s prej omenjenim dejstvom, da učitelji več 

časa in pozornosti posvečajo dečkom kot deklicam in s tem narekujejo njihov uspeh oziroma 

rezultate (Kodelja, 2006). Razlike se pojavljajo tudi v komunikaciji. Učenci so deležni več 

pozornosti, pri učenkah pa učitelji večkrat komentirajo njihovo počutje in izgled, kar vpliva 

na samopodobo (prim. Mencin Čeplak in Tašner, 2009). 
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2.5 STATISTIKA  

2.5.1 STATISTIKA IZOBRAŽEVANJA IN POKLICNIH POTI 

Statistike kažejo, da je izbira poti izobraževanja ter poklica pogojena s spolom. To dejstvo 

Bourdieu pripisuje posledicam neenakosti, zaradi katerih so dečki in deklice usmerjeni v 

različne vrste izobraževanja in s tem kariere. Navaja, da se ženske pogosteje odločajo za 

poklice uradnic, moški pa za mehanike in delavce. Poudarja, da več deklet maturira in se 

vpiše v višje šole, vendar jih manj vstopa na naravoslovna področja. Enako je tudi na srednjih 

šolah, saj je na tehniških in strokovnih šolah več fantov, na gimnazijah pa ravno obratno – več 

deklet. Podatki o diplomantih in diplomantkah v Sloveniji kažejo tudi na večjo zastopanost 

žensk na področju prava, humanistike, umetnosti (poleg prej omenjenih zdravstva, 

poučevanja, sociale). Vzroki za to niso pojasnjeni. Lahko gre za skrbnejšo strategijo, večjo 

pripravljenost investicije energije in časa v svoje izobraževanje ali pa razlog tiči drugje (prim. 

Bourdieu, 2010 in Mencin Čeplak in Tašner, 2009).  

V vrtcih ženske predstavljajo nekaj manj kot 99 % osebja. V osnovnih šolah je delež žensk 

med 80 in 98 % (več v prvih dveh triadah), v srednjih šolah pa med 50 in 71 % (več v 

gimnazijah, manj v strokovnih šolah). Na univerzah predstavljajo ženske 30 % vseh učiteljev, 

še pred desetletjem je bil delež za 10 % manjši (Žnidaršič Žagar, 2009). 

2.5.2 STATISTIKA DOSEŽKOV UČENCEV 

Obstajajo raziskave, ki nakazujejo na razliko med uspehom dečkov in deklic, manj pa je 

takšnih, ki se ukvarjajo z raziskavo vzrokov, čemu do razlik prihaja. Učni uspeh deklet je 

statistično gledano boljši in vpisujejo se na daljše ter kvalitetnejše izobraževalne programe. 

Podatki kažejo na visoko stopnjo udeležbe in uspeha žensk na področju izobraževanja, kljub 

temu pa se pojavljajo razlike v zaposlovanju (Peček in Lesar, 2006).  

Ena možnih interpretacij, zakaj prihaja do razlik, je mogoča tudi z vidika učiteljev. Na oceno 

učenca ne vpliva le njegovo znanje, ampak tudi vedenje, pričakovanja učitelja, odnos in 

predsodki (Peček in Lesar, 2006).  
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Nekatere države rešitev problema vidijo v večjem številu moških pedagogov. Feminizacija 

učiteljskega poklica je morebiti glavni dejavnik slabše uspešnosti dečkov. Učitelji naj bi 

učencem predstavljali pozitiven in delaven vzor (Peček in Lesar, 2006). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Statistični podatki pričajo o dejstvu, da dandanes na področju šolstva (navezujem se na 

osnovnošolsko področje) prevladuje delež ženskih učiteljic. Ženske učiteljice so na 

Slovenskem svoja poklicna področja začela zasedati v 18. stoletju (Kušej, 1996), delež 

moških učiteljev pa se je od tega obdobja dalje drastično znižal. Priča smo tudi dejstvu, da 

učitelji v razredu nimajo več avtoritete ter da situacij ne obvladujejo (Rutar, 2002). Avtorji 

vzrok temu pripisujejo v spremembi stila vzgoje ter sodobni družbi. Dandanes prevladuje tako 

imenovana permisivna vzgoja, kjer je otrok postavljen v središče pozornosti. Vse deluje 

njemu v prid, opirajoč se na njegovo ranljivost. Starši mu skušajo v vsem ugoditi, s tem pa se 

oblikujejo nove vrednote, ki spodbijajo klasično avtoriteto. Vzgojni stil se prenese tudi na 

šolsko področje, kjer učitelj postaja vse bolj usmerjevalec in koordinator, manj pa ključni del 

učnega procesa. Avtonomija otrok je vse večja, učitelj pa je z možnostmi discipliniranja vse 

bolj omejen (Lasch, 1986).  

Glede na statistične podatke in dokaze o različnih pristopih učiteljev in učiteljic do učenk in 

učencev bi bila ena izmed možnih interpretacij o izgubi avtoritete tudi z vidika spola učitelja 

oziroma učiteljice.  

3.2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA  

Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali učitelji in učiteljice menijo, da obstaja razlika 

med avtoriteto moškega učitelja in ženske učiteljice. Za začetek me je zanimalo, kako si 

učitelji in učiteljice avtoriteto sploh definirajo oziroma s čim jo povezujejo. Povprašala sem 

jih o motivacijskih vzvodih, ki se jih poslužujejo med poučevanjem, in o koncentraciji 

učencev pri njihovem pouku, od česa je slednja odvisna in kakšno je njeno nihanje. Zanimalo 

me je tudi, s čim (če ne s spolom oziroma poleg spola) je po njihovem mnenju pogojena 

avtoriteta ter njihovo mnenje o njihovi lastni avtoriteti ter učenčevih sprejemanjih le-te.  

Cilj je ugotoviti, ali je avtoriteta učitelja oziroma učiteljice v razredu pogojena s spolom. 
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3.2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Z raziskavo sem skušala odgovoriti na naslednja vprašanja: 

• Kaj pomeni avtoriteta učitelja oziroma učiteljice v razredu? 

• Kako učitelji oziroma učiteljice motivirajo učence za delo? 

• Ali je spol ključni dejavnik pri vzpostavitvi avtoritete? 

• Kateri so tisti dejavniki (poleg spola ali v primeru, da spol ni ključen), ki pogojujejo 

avtoriteto učitelja oziroma učiteljice? 

• Kakšno mnenje imajo učitelji in učiteljice o lastni avtoriteti? 

3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Izvedena je bila kvalitativna raziskava, saj sem želela pridobiti bolj poglobljene in specifične 

podatke oziroma odgovore.  

3.3.1 OPIS VZORCA 

Vzorec sestavlja 15 oseb, od tega 10 zaposlenih učiteljev oziroma učiteljic (66,67 %) ter 5 

študentov oziroma študentk Pedagoške fakultete (33,33 %). Med zaposlenimi osebami je 5 

moških in 5 žensk, med študenti pa 2 moška in 3 ženske (skupni delež moških intervjuvancev 

je 46,67 %, skupni delež ženskih intervjuvank je 53,33 %). Predmeti poučevanja oziroma 

študija se nekoliko razlikujejo, predstavljeni so v spodnjih diagramih (različne vezave 

naravoslovnih predmetov, družboslovni predmeti ter razredni pouk). 9 učiteljev in učiteljic je 

zaposlenih v osnovni šoli, 1 učitelj pa na srednji šoli (poučuje zgodovino). Med študenti in 

študentkami so 4 intervjuvanci na dodiplomskem programu, 1 intervjuvanka pa na 

podiplomskem programu. 
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Učitelji in
učiteljice

Študentje in
študentke

  

Graf 1: Predstavitev vzorca glede na status (vir: lastna raziskava) 

 

Moški

Ženske

  

Graf 2: Predstavitev celotnega vzorca glede na spol (vir: lastna raziskava) 

 

Moški

Ženske

  

Graf 3: Predstavitev vzorca zaposlenih oseb glede na spol (vir: lastna raziskava) 
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Moški

Ženske

  

Graf 4: Predstavitev vzorca študentov/študentk glede na spol (vir: lastna raziskava) 

 

Biologija, gospodinjstvo,

kemija, naravoslovje

Zgodovina

Športna vzgoja

Matematika, fizika, tehnika,

računalništvo

Razredni pouk

  

Graf 5: Predstavitev celotnega vzorca glede na predmet poučevanja oziroma študija (vir: 

lastna raziskava) 

 

do 5 let

6 - 9 let

10 - 14 let

15 - 19 let

20 - 24 let

25 let in več

  

Graf 6: Predstavitev vzorca zaposlenih oseb glede na čas poučevanja (vir: lastna raziskava) 
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Dodiplomski
študij

Podiplomski
študij

  

Graf 7: Predstavitev vzorca študentov/študentk glede na stopnjo študija (vir: lastna raziskava) 

 

Tabela 1: Opis vzorca (vir: lastna raziskava) 

 Spol Število let 
poučevanja oziroma 

letnik študija 

Predmet poučevanja 
oziroma študija 

Zaposlen 
intervjuvanec 1 

Ženska 23 Biologija in 
gospodinjstvo 

Zaposlen 
intervjuvanec 2 

Moški 12 Biologija, 
gospodinjstvo in 

naravoslovje 

Zaposlen 
intervjuvanec 3 

Ženska 16 Naravoslovje in 
gospodinjstvo 

Zaposlen 
intervjuvanec 4 

Ženska 7 Matematika in 
tehnika 

Zaposlen 
intervjuvanec 5 

Moški 20 Zgodovina (OŠ) 

Zaposlen Ženska 17 Biologija, 
gospodinjstvo in 
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intervjuvanec 6 naravoslovje 

Zaposlen 
intervjuvanec 7 

Moški 20 Športna vzgoja 

Zaposlen 
intervjuvanec 8 

Ženska 23 Razredni pouk 

Zaposlen 
intervjuvanec 9 

Moški 16 Računalništvo, 
matematika in 

tehnika 

Zaposlen 
intervjuvanec 10 

Moški 9 Zgodovina (SŠ) 

Intervjuvanec študent 
1 

Moški 4. letnik Biologija in kemija 

Intervjuvanec študent 
2 

Moški 4. letnik Računalništvo in 
tehnika 

Intervjuvanec študent 
3 

Ženska 4. letnik Biologija in 
gospodinjstvo 

Intervjuvanec študent 
4 

Ženska 4. letnik Biologija in 
gospodinjstvo 

Intervjuvanec študent 
5 

Ženska 5. letnik Razredni pouk 

3.3.2 OPIS RAZISKOVALNEGA INSTRUMENTA 

Podatke sem zbirala s pomočjo kvalitativne raziskave, z intervjujem. Izvedla sem jih tako, da 

sem bila v neposrednem stiku z intervjuvanci, potekali pa so individualno ob različnih časih. 

Večino intervjujev sem opravila med praktičnim usposabljanjem na osnovni šoli, nekaj pa 
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kasneje tekom študijskega obdobja. Intervju je bil polstrukturiran, nato sem naredila 

transkripcijo, podatke pa obdelala z uporabo kategorij. 

3.3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke sem zbirala tako, da sem intervjuvancem najprej predstavila temo mojega 

diplomskega dela, jih vprašala, če so pripravljeni odgovoriti na vprašanja ter če se strinjajo s 

snemanjem pogovora. Intervjuje sem izvedla v času od aprila do junija, trajali so med 10 in 30 

minut.  

3.3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Po izvedenem in posnetem intervjuju sem naredila transkripcijo, torej dobesedno prepisala 

odgovore intervjuvancev. Sledilo je izločevanje nepomembnih delov. Nato sem besedilo 

razčlenila na posamezne stavke ter jim pripisala kode ter kategorije. Sledilo je oblikovanje 

interpretacije. 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.4.1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

»Kaj pomeni avtoriteta učitelja oziroma učiteljice v razredu?« 

Med 10 intervjuvanimi zaposlenimi učitelji jih je kar 8 povezalo avtoriteto s spoštovanjem, 

med njimi vse intervjuvane učiteljice in trije od petih intervjuvanih učiteljev. Največkrat 

povezujejo avtoriteto s spoštovanjem do učitelja oziroma učiteljice, dve učiteljici pa sta 

izpostavili še spoštovanje do učiteljevega dela ter spoštovanje do ostalih v razredu. Ostala dva 

učitelja, ki nista izpostavila spoštovanja, sta menila, da je avtoriteta povezana s tem, da ti 

učenci pustijo, da opravljaš svoje delo. Med študenti je le ena intervjuvanka izpostavila 

spoštovanje do učitelja/učiteljice. 

Naslednji najbolj pogosti asociaciji ob besedi avtoriteta sta bili poslušnost in sledenje 

navodilom učitelja. Dva od učiteljev (ena učiteljica in en učitelj) sta izpostavila, da ob tem ni 

nujno, da v razredu ves čas vlada stroga tišina, temveč le takrat, ko je to potrebno. Med 

študenti so poslušnost izpostavili štirje od petih intervjuvancev, dva pa sledenje pouku. 
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Ostali odgovori so se navezovali še na to, da učenci zaupajo učitelju oziroma učiteljici, da se 

med njimi vzpostavi kvaliteten odnos, prijetno obojestransko sodelovanje ter upoštevanje 

navodil učitelja oziroma učiteljice. 

Odgovori med moškimi in ženskimi intervjuvanci se bistveno niso razlikovali, šlo je bolj za 

različno izbiro besed. 

3.4.2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

»Kako učitelji oziroma učiteljice motivirajo učence za delo?« 

Pri tem vprašanju so intervjuvanci večinoma izpostavljali uporabo primerov iz praktičnega in 

vsakdanjega življenja (deset od petnajstih intervjuvanih oseb). Naslednji najbolj pogost 

motivacijski vzvod je uporaba multimedijskih pripomočkov – ogled posnetkov, slik, animacij. 

Takšni odgovori so se pojavili pri vseh študentih ter pri petih izmed desetih intervjuvanih 

učiteljev/učiteljic. Kot zanimivost bi izpostavila dejstvo, da so le trije (dve učiteljici in en 

učitelj) izmed vseh intervjuvanih oseb izpostavili motivacijo, ki izvira iz samega učitelja 

oziroma učiteljice. Opozorili so na uporabo glasu, mimiko obraza ter nepričakovana dejanja 

učitelja/učiteljice. Vsi ostali intervjuvanci so izhajali iz uporabe pripomočkov in zunanjih 

motivacijskih sredstev.  

Le eden od učiteljev, natančneje učitelj športne vzgoje, je kot sredstvo motivacije izpostavil 

tekmovalnost. Učitelj naravoslovja in gospodinjstva je kot dejavnik motivacije omenil oceno, 

učitelj računalništva pa računalnik, ki je že sam po sebi sredstvo, ki pritegne pozornost 

učencev. Ena izmed učiteljic je tudi izpostavila dejstvo, da je motivacija vselej odvisna od 

snovi oziroma teme pouka. 

3.4.3 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

»Ali je spol ključen dejavnik pri vzpostavitvi avtoritete?« 

Pet intervjuvancev je na vprašanje, ali je spol ključen dejavnik pri avtoriteti, odgovorilo z 

»ne«. Med njimi sta dve učiteljici, en učitelj, en študent in ena študentka, ki je dodala, da na 

področju razrednega pouka spol ni ključen. Ostali (torej tri učiteljice, štirje učitelji, dve 

študentki in en študent) so vsi potrdili, da imajo večjo avtoriteto moški oziroma jo lažje 

dosežejo. Med odgovori se pojasnila le-tega nekoliko razlikujejo, nekateri intervjuvanci vzrok 
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pripisujejo dejstvu, da je moški že sam po sebi avtoriteta, drugi pa temu, da jih je manj in tako 

nimajo tolikšnih težav z vzpostavitvijo avtoritete v razredu. Skoraj vsi intervjuvanci pa so 

izpostavili tudi dejstvo, da je avtoriteta pogojena še z drugimi dejavniki, ne le s spolom. Ena 

izmed intervjuvanih učiteljic je tudi dejala, da si po njenem mnenju »pravi moški ne bi izbral 

učiteljskega poklica«. 

3.4.4 ČETRTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

»Kateri so tisti dejavniki (poleg spola ali v primeru, da spol ni ključen), ki pogojujejo 

avtoriteto učitelja oziroma učiteljice?« 

V največji meri so intervjuvane osebe izpostavljale osebnost in karakter učitelja oziroma 

učiteljice (devet od petnajstih intervjuvanih oseb). Sledil je odnos, ki ga ima učitelj oziroma 

učiteljica do lastnega dela, do učencev v razredu in do ostalih zaposlenih na šoli. Štiri izmed 

intervjuvanih oseb so tudi izpostavile, da je pomembno, da se držimo tega, kar rečemo, 

oziroma postavljenih pravil. Med študenti je bil najbolj pogost odgovor tudi izkušnje oziroma 

leta poučevanja, medtem ko se pri zaposlenih učiteljih tak odgovor pojavi le enkrat. Tri 

intervjuvane osebe so izpostavile tudi izgled in urejenost učitelja oziroma učiteljice, ena 

učiteljica strogost, en učitelj pa je mnenja, da je lahko prednost oziroma olajševalna 

okoliščina pri vzpostavitvi avtoritete tudi neprijaznost. 

3.4.5 PETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

»Kako učitelji in učiteljice dojemajo lastno avtoriteto?« 

Dvanajst intervjuvanih oseb je mnenja, da v razredu imajo avtoriteto oziroma (pri študentih) 

da jo bojo v bodoče imeli. Ena učiteljica je izpostavila, da ima delno avtoriteto, torej da jo ima 

le pri tistih učencih in učenkah, ki se zavedajo pomena šole. Ravno tako je menila ena izmed 

študentk, da na praktičnem usposabljanju njena avtoriteta ni bila popolna. Eden izmed 

učiteljev in hkrati edini med intervjuvanci je zase menil, da avtoritete sploh nima, vzrok pa je 

pripisal temu, da pri njegovih urah ni strahu pri učencih, se ga ne bojijo in da se poslužuje 

takšnega načina pouka, kjer so učenci lahko sproščeni in imajo večjo avtonomijo, na račun 

tega pa on manjšo avtoriteto. 



KRŠIĆ, Sanja (2016). Spol in avtoriteta učitelja. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

24 

 

3.4.6 SKUPNE UGOTOVITVE 

V določenih delih raziskave sem ugotovila, da se percepcija moških učiteljev in ženskih 

učiteljic nekoliko razlikuje, še bolj pa je razlika opazna med zaposlenimi učitelji in 

učiteljicami ter študenti in študentkami. Kar se tiče glavnega vprašanja mojega diplomskega 

dela, torej vprašanja v povezavi s spolom učitelja oziroma učiteljice ter avtoriteto v razredu, 

bi izpostavila, da v veliki večini intervjuvanci pritrjujejo dejstvu, da imajo moški učitelji 

prednost in da avtoriteto dosežejo z manj truda. S tem bi torej lahko potrdila dejstvo, da vse 

manjši avtoriteti v šolah lahko botruje tudi feminizacija učiteljskega poklica, čeprav je za 

takšna sklepanja in posploševanja vzorec občutno premajhen, hkrati pa v raziskavi nisem 

preverjala ostalih dejstev, ki so doprinesla k nižji avtoriteti (torej sprememba stila vzgoje, 

življenjskega sloga, socialnih okoliščin itd.). Tako kot že sama avtoriteta ni enoznačen pojem, 

ne moremo govoriti niti o enovitih vplivih nanjo. Če izpostavim avtoriteto moških učiteljev, 

lahko vzroke temu iščemo v različnih poljih, od same osebnosti moških, do njihove pojave, 

manjše zastopanosti v šolskem sistemu, manjše vpletenosti v družinsko življenje in podobno. 

Kot smo spoznali že skozi odgovore intervjuvancev, ne obstaja en sam vpliv na avtoriteto, 

temveč je teh mnogo več in so med seboj močno prepleteni ter soodvisni. 

V prihodnje bi bilo potrebno vidik avtoritete v povezavi s spolom še podrobneje preučiti, 

zajeti večji vzorec učiteljev in učiteljic ter zastaviti bolj poglobljena vprašanja. 
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4 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem skušala izvedeti, ali obstaja povezava med spolom učitelja oziroma 

učiteljice ter avtoriteto v njegovem oziroma njenem razredu. Moja predvidevanja so bila, da 

imajo moški učitelji večjo avtoriteto in izkazalo se je, da je enakega mnenja tudi večina 

intervjuvanih oseb. Z izjemo 3 učiteljev so vsi odgovorili, da je avtoriteta povezana tudi s 

spolom in vselej je bila v prid moškim učiteljem. Razlogi za to pa so bili različni, od tega, da 

je moški sam po sebi takšna pojava, da predstavlja avtoriteto, do tega, da jih je na šolskem 

področju manj kot ženskih učiteljic in so zato učencem ter učenkam bolj zanimivi in jim lažje 

sledijo ter potrjujejo njihovo avtoriteto. 

Z raziskavo sem skušala raziskati tudi, kateri dejavniki, ki vplivajo na avtoriteto, so še poleg 

spola in ali se pojmovanje le-teh razlikuje med moškimi in ženskami. Intervjuvanci so bili v 

največji meri mnenja, da sta najbolj važna osebnost in karakter, nekoliko pa ti pomagajo tudi 

izkušnje.  

Za kakršnakoli posploševanja in natančnejša sklepanja sem imela premajhen vzorec 

intervjuvanih oseb. V prihodnje bi želela raziskati še bolj natančno, kaj je tisto, kar prispeva k 

avtoriteti učitelja – ali so to motivacijska sredstva, oziroma katera in v kolikšni meri, ali je to 

vzgojni stil učitelja, njegova zunanjost, kako pomembne so pri tem dejanske izkušnje, kako 

pomemben je prvi stik z učenci, kakšne so primerne reakcije v določenih situacijah in 

podobno. Zanimivo bi bilo tudi raziskati, kako se razlikuje avtoriteta učitelja oziroma 

učiteljice v vaškem ter mestnem okolju, ali so bistvene razlike in v kateri smeri. 

Avtoriteta je po mojem mnenju pojem, ki ga ne razume vsak enako in zato je o njem tudi 

težko govoriti. Težko se med seboj primerja rezultate, pridobljene z vprašanji o avtoriteti, če 

intervjuvanci že v sami osnovi različno pojmujejo ta izraz. Morda bi bilo nekoliko lažje in 

bolj reprezentativno, če bi izvedla empirični del na podlagi opazovanja, vendar bi bili tudi ti 

rezultati pogojeni z mojo lastno interpretacijo pojma avtoriteta.  
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