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Povzetek 
 

Šola je vzgojno-izobraževalna institucija. Učitelji imajo v šoli poglavitno vlogo pri 

vzgoji in izobraževanju otrok. Nemalokrat se zgodi, da so tudi učitelji starši, le redko pa učitelji 

lastne otroke tudi poučujejo v svojem razredu.  

 V magistrskem delu s kvalitativno raziskavo želimo s pomočjo intervjujev 

ugotoviti razloge, zakaj se učitelji po Sloveniji odločijo oziroma ne odločijo, da bi učili lastne 

otroke v svojem oddelku, in raziskati nekatere možne posledice. Ugotoviti želimo, kako v 

takšnem razredu poskrbeti za čimbolj pravično obravnavo vseh otrok v razredu – kateri so 

morebitni problemi in občutljiva področja ter kako jih odpraviti.  

Intervju smo opravili s skupno dvanajstimi učitelji; s šestimi, ki so poučevali oziroma 

trenutno poučujejo svoje otroke in s šestimi učitelji, ki bi imeli možnost poučevanja svojega 

otroka, pa se za to niso odločili oziroma jim šola tega ni dovolila. Ugotovili smo, da na ustrezno 

vključenost otroka v pedagoški proces, še posebej na predmetni stopnji, vplivajo predvsem 

medosebni odnosi. Učitelj, ki poučuje svojega otroka, najprej premisli, ali bi se glede na njun 

odnos in značaj lahko ujela v šoli. Če se mu zdi, da bi dobro shajala skupaj v oddelku, potem 

učitelj sebe in otroka temeljito pripravi na delo v razredu. Zatakne pa se lahko pri drugih 

učiteljih (pogosteje na predmetni stopnji), saj se takrat pokaže njihov odnos do učitelja samega 

in posledično tudi do učiteljevega otroka.  

Rezultati omogočajo boljše razumevanje zapletenih odnosov in kompleksnih čustvenih 

odločitev, ki vključujejo tako učitelja kot enega izmed staršev kot tudi učenca v vlogi otroka 

učitelja.  

 

Ključne besede: učitelj kot eden od staršev, učenec, otrok, vzgoja, odnos, pravičnost 

  

 

 

  



 
 

Abstract 

 
Title of the Master's Thesis: Pros and cons of teaching one's child in a public school 
 

 

School is an educational institution, where teachers play the primary role in bringing up 

and educating children. Teachers are often parents as well, but they rarely teach their own 

children. 

The aim of the master's thesis is to conduct a qualitative research and, based on 

interviews, identify the reasons why teachers in Slovenia usually decide in favour or against 

teaching their own children in their classrooms, and to explore certain possible consequences 

of such decisions. The research aims to establish how one could ensure that all children in such 

classroom are treated as fairly as possible, and also to identify the potential problems and 

sensitive areas as well as ways of their elimination. 

The interviews were carried out with a total of 12 teachers, six of whom taught or are 

currently teaching their own children, and six of whom had the opportunity to do so but either 

decided against it or were not allowed by the school. It was established that child’s appropriate 

involvement in a pedagogical process especially at the lower secondary level is affected by 

interpersonal relationships. If a teacher who teaches their own child decides that they could 

both function in the same classroom, then the teacher must thoroughly prepare both themselves 

for classroom interaction. At the lower secondary level, the teachers' colleagues pose a greater 

problem in terms of their attitude towards that particular teacher and their child.  

The results provide a better understanding of the complex relationships and emotional 

decisions involving both the teacher as one of the parents and the student as the teacher's child. 

 

Key words: teacher as one of the parents, student, child, upbringing, relationship, fair 

treatment 

  



 
 

Kazalo 
 

1 Uvod ................................................................................................................................................ 1 

1.1 Poučevanje otrok ..................................................................................................................... 1 

1.1.1 Javne šole  ....................................................................................................................... 1 

1.1.2 Zasebne šole .................................................................................................................... 2 

1.1.3 Poučevanje na domu ........................................................................................................ 4 

1.2 Medosebni odnosi .................................................................................................................... 5 

1.2.1 Opredelitev in pomen dobrih odnosov ............................................................................ 6 

1.2.1.1 Pomen dobrih odnosov ................................................................................................ 6 

1.2.1.2 Uspešno delovanje vzgojno-izobraževalnih institucij ................................................. 8 

1.2.2 Freudovski transfer ljubezni .......................................................................................... 11 

1.2.3 Pedagoški eros  .............................................................................................................. 11 

1.3 Vzgoja ................................................................................................................................... 12 

1.3.1 Vzgoja z vidika funkcionalne namernosti delovanja ..................................................... 13 

1.3.2 Vzgoja in avtoriteta ....................................................................................................... 13 

1.3.3 Vzgoja in disciplina ....................................................................................................... 14 

1.3.3.1 Vrste discipline .......................................................................................................... 14 

1.3.3.2 Neprimerno vedenje .................................................................................................. 17 

1.3.4 Vzgojni stili ................................................................................................................... 18 

1.3.4.1 Avtoritativni vzgojni stil ............................................................................................ 18 

1.3.4.2 Permisivni vzgojni stil ............................................................................................... 19 

1.3.4.3 Avtoritarni vzgojni stil .............................................................................................. 20 

1.4 Preverjanje in ocenjevanje znanja ......................................................................................... 21 

1.4.1 Pravičnost pri preverjanju in ocenjevanju ..................................................................... 23 

2 Empirični del ................................................................................................................................. 25 

2.1 Opredelitev problema ............................................................................................................ 25 

2.2 Raziskovalni cilji in vprašanje............................................................................................... 25 

2.3 Metodologija ......................................................................................................................... 26 

2.3.1 Metoda in raziskovalni pristop ...................................................................................... 26 

2.3.2 Vzorec ........................................................................................................................... 26 

2.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov .................................................................................. 27 

2.3.4 Postopki obdelave podatkov .......................................................................................... 27 

2.3.5 Pričakovani rezultati ...................................................................................................... 27 

2.4 Rezultati................................................................................................................................. 28 

2.4.1 Analiza ........................................................................................................................... 28 

2.4.1.1 Demografski podatki intervjuvanih učiteljev ............................................................ 28 

2.4.1.2 Odnosi ....................................................................................................................... 29 



 
 

2.4.1.3 Razlogi za odločitev glede poučevanja lastnega otroka v šoli .................................. 35 

2.4.1.4 Prednosti poučevanja lastnega otroka v šoli .............................................................. 37 

2.4.1.5 Slabosti poučevanja lastnega otroka v šoli ................................................................ 38 

2.4.1.6 Mnenje učiteljev o šoli kot instituciji iz vzgojno izobraževalnega vidika ................. 40 

2.4.1.7 Vzgoja ....................................................................................................................... 42 

2.4.1.8 Težave ....................................................................................................................... 59 

2.4.1.9 Učiteljevo videnje svojega otroka v razredu ............................................................. 66 

2.4.1.10 Učiteljevo dojemanje sebe kot učitelja .................................................................. 70 

2.4.2 Interpretacija rezultatov ................................................................................................. 94 

2.4.2.1 Odnosi ....................................................................................................................... 94 

2.4.2.2 Razlogi za odločitev glede poučevanja lastnega otroka ............................................ 96 

2.4.2.3 Prednosti poučevanja lastnega otroka v šoli .............................................................. 98 

2.4.2.4 Slabosti poučevanja lastnega otroka v šoli ................................................................ 99 

2.4.2.5 Mnenje o šoli kot instituciji iz vzgojno-izobraževalnega vidika ............................... 99 

2.4.2.6 Vzgoja ..................................................................................................................... 100 

2.4.2.7 Težave ..................................................................................................................... 103 

2.4.2.8 Učiteljevo videnje svojega otroka v razredu ........................................................... 105 

2.4.2.9 Učiteljevo dojemanje sebe kot učitelja .................................................................... 106 

3 Zaključek ..................................................................................................................................... 109 

4 Seznam literature ......................................................................................................................... 119 

5 Priloge ......................................................................................................................................... 125 

5.1 Priloga 1: Intervju 1 – Vprašanja za učitelje, ki so poučevali svoje otroke v razredu ......... 125 

5.2 Priloga 2: Intervju 2 – Vprašanja za učitelje, ki niso poučevali svojih otrok v razredu ...... 126 

5.3 Priloga 3: Priloga k intervjuju 1 in k intervjuju 2: vprašanja za učitelje – o pravičnosti in 

ocenjevanju znanja .......................................................................................................................... 128 

5.4 Priloga 4: Izjava o avtorstvu ................................................................................................ 130 

 

 

Kazalo tabel  
 
Tabela 1: Specifične funkcije verbalne in neverbalne vzgojno-izobraževalne komunikacije. ................ 8 

Tabela 2: Demografski podatki učiteljev .............................................................................................. 28 

Tabela 3: Odnos šole do poučevanja lastnega otroka ............................................................................ 29 

Tabela 4: Odnos drugih učiteljev do učiteljevega otroka ...................................................................... 30 

Tabela 5: Odnos med učiteljem, ki ni poučeval/ne poučuje lastnega otroka v šoli in njegovimi 

sodelavci ................................................................................................................................................ 31 

Tabela 6: Odnos med učiteljem, ki je poučeval/poučuje lastnega otroka v šoli in njegovimi sodelavci

 ............................................................................................................................................................... 31 



 
 

Tabela 7: Odnos med otroki v razredu (velja za učitelja, ki je poučeval/poučuje lastnega otroka v šoli)

 ............................................................................................................................................................... 32 

Tabela 8: Odnos med učiteljem, ki je poučeval/poučuje lastnega otroka v šoli in njegovim otrokom 

doma in v šoli ........................................................................................................................................ 33 

Tabela 9: Razlogi za odločitev glede poučevanja lastnega otroka v šoli .............................................. 35 

Tabela 10: Prednosti poučevanja lastnega otroka v šoli ........................................................................ 37 

Tabela 11: Slabosti poučevanja lastnega otroka v šoli .......................................................................... 38 

Tabela 12: Mnenje učiteljev o šoli kot instituciji iz vzgojno-izobraževalnega vidika .......................... 40 

Tabela 13: Vzgoja posameznika z vidika učitelja ................................................................................. 42 

Tabela 14: Vzgoja posameznika z vidika enega od staršev................................................................... 52 

Tabela 15: Upoštevanje posameznika kot enega od staršev s strani lastnega otroka ............................ 55 

Tabela 16: Upoštevanje posameznika kot učitelja s strani lastnega otroka ........................................... 56 

Tabela 17: Težave, ki pestijo učitelje pri poučevanju ........................................................................... 59 

Tabela 18: Reševanje/odpravljanje težav v šoli, kaznovanje ................................................................ 62 

Tabela 19: Reševanje/odpravljanje težav doma, kaznovanje ................................................................ 65 

Tabela 20: Učiteljevo videnje svojega otroka v razredu ....................................................................... 66 

Tabela 21: Učiteljevo dojemanje sebe kot učitelja ................................................................................ 70 

 

 

Kazalo slik  

Slika 1: Wubbelsovi dimenziji, ki vplivata na medosebne odnose ......................................................... 7 

Slika 2: Spol intervjuvanih učiteljev ..................................................................................................... 28 

Slika 3: Grafični prikaz starosti udeležencev ........................................................................................ 29 

Slika 4: Enakovredna ali pravična obravnava? ................................................................................... 109 

  



1 

 

1 Uvod  

 

V Sloveniji je redkost, da bi učitelj poučeval svojega otroka v šoli. V tem magistrskem 

delu se bomo osredotočili na učitelje, ki so poučevali svojega otroka v šoli oziroma ga 

poučujejo. Zanimalo nas bo predvsem, kako poučevanje lastnega otroka v šoli vpliva na 

izvajanje pouka na razredni stopnji. Z raziskavo želimo omogočiti vpogled v odnose med 

učitelji in njihovimi otroki v šoli z vidika učitelja kot starša.  

 

1.1 Poučevanje otrok 

 

V najširšem možnem pomenu besede je poučevanje proces, ki učencu zagotavlja pomoč 

v procesih učenja. To je specializirana uporaba znanja, spretnosti in značilnosti učitelja, katerih 

namen je zagotoviti zadovoljevanje izobraževalnih potreb posameznika in družbe. (Nature of 

Teaching and Teaching as a Profession, 2012) 

Poučevanje je sicer zahteven poklic, poln izzivov, a hkrati zadovoljujoč in dragocen. 

Učitelji imajo bistveno vlogo pri odraščanju otrok. Pomagajo jim doseči in razviti znanje ter 

pridobiti različne izkušnje, ki jih bodo potrebovali kasneje v življenju. (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011) 

Ključno je, da učitelji iz učencev skušajo napraviti samostojne, odgovorne, moralne in 

družbeno kritične posameznike, saj je to tudi eden izmed ciljev vzgojno-izobraževalnih 

institucij. Osrednji namen osnovne šole je namreč zagotavljanje splošne izobrazbe vsem 

prebivalcem. (Ustava Republike Slovenije, 2013; Zakon o osnovni šoli, 2016) 

V Sloveniji Zakon o osnovni šoli (2016, 5. člen) staršem omogoča izbiro med tremi 

oblikami izobraževanja. Izbirajo lahko med javno ali zasebno šolo in poučevanjem na domu. 

 

1.1.1 Javne šole 1 

 

Učitelji so v javnih šolah dolžni razvijati in načrtovati svoje delo z učenci v skladu z 

določenimi vzgojno-izobraževalnimi cilji v posameznih učnih načrtih. Učencem omogočajo 

lažje učenje s svojim strokovnim znanjem, s svojo organiziranostjo, dobro razredno klimo in z 

medosebnimi odnosi. Učitelji v javnih šolah razvijajo sposobnosti in zmožnosti učencev v 

skladu z njihovo starostjo, sposobnostmi in inteligenco. Imajo tudi nalogo, da učence pripravijo 

                                                           
1 Povzeto po: Primary School Teacher, 2014; Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011 
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na preverjanje znanja in v skladu z določenimi pravili in kriteriji znanje ocenijo. Bistveno je, 

da znajo učenci že usvojeno znanje in na novo dobljene informacije povezovati.  

Katere so naloge učitelja v razredu? Učitelj:  

 poučuje predmet, za katerega je kompetenten; učitelj razrednega pouka pa 

načeloma poučuje vse predmete za določen razred (po učnem načrtu);  

 prevzema odgovornost za napredek učencev oddelka, v katerem poučuje;  

 organizira delo v oddelku in poskrbi za prijetno vzdušje in dobro razredno klimo;  

 načrtuje, pripravlja in izvaja učne ure tako, da zajame in zadovolji potrebe vseh 

učencev v razredu – s tem da upošteva njihove sposobnosti; 

 motivira učence; 

 vzdržuje disciplino;  

 pripravlja delo in skuša dati učencem izkušnje, ki jim bodo pripomogle k 

hitrejšemu razvoju in napredku;  

 jasno opredeli zahteve in kriterije ocenjevanja znanja;  

 zagotavlja povratne informacije učencem;  

 sodeluje s starši, organizira govorilne ure (ter roditeljske sestanke) in staršem 

zagotavlja povratne informacije o učenčevem napredku;  

 sodeluje z drugimi učitelji in z ostalimi (strokovnimi) delavci na šoli ter se 

usklajuje z njimi;  

 je seznanjen z vsemi novostmi na področju vzgoje in izobraževanja, s 

spremembami v pravilnikih in učnih načrtih;  

 sodeluje pri izven šolskih dejavnostih – kulturnih in športnih prireditvah ipd. 

 

1.1.2 Zasebne šole  

 

Glede na 11. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(ZOFVI) zasebne šole dopolnjujejo mrežo javnega šolstva. Od javnih šol se zasebne razlikujejo 

po ustanovitelju, ki v primeru zasebnih šol poteka izven javnega izobraževalnega sistema. 

Njihov ustanovitelj torej ni država ali občina. Od javnih šol se zasebne šole razlikujejo še po 

tem, da same, sicer z določenimi omejitvami, sprejmejo svoj izobraževalni program. Prav tako 

so svobodne pri izbiri filozofskega in religioznega pogleda na vzgojo in izobraževanje ter imajo 

od javnih šol bolj proste roke pri izbiri metod poučevanja učencev, njihove vzgoje; svobodnejšo 

izbiro imajo pri organizaciji pouka ter pri izbiri učnih pripomočkov. (Šimenc idr., 1997) Lahko 

imajo v oddelkih manjše število učencev kot v javnih osnovnih šolah. (Čelebič, b. d.) 
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V Sloveniji so zasebne šole od osamosvojitve, od leta 1991, do leta 1996 sicer obstajale, 

a njihovo izobraževanje ni bilo javno veljavno – spričevala teh zasebnih šol niso imela statusa 

javne listine. Do leta 1996 zasebno šolstvo formalno ni obstajalo kot samostojen del šolskega 

sistema, razen v obliki šol s koncesijo države. Prej so bili temelji za zasebno šolstvo le delno 

postavljeni. Z letom 1995 pa so snovalci Bele knjige s pomočjo mednarodnih paktov in z novo 

Ustavo Republike Slovenije, ki je s 54. členom staršem dodelila pravico in dolžnost 

vzdrževanja, izobraževanja in vzgajanja svojih otrok ter s 57. členom podelila pravico 

svobodnega izobraževanja, pripravili izhodišča za drugačno urejanje področja zasebnega 

šolstva. Vzpostavilo naj bi se takšno razmerje med javnim in zasebnim šolstvom, v katerem bi 

zasebno šolstvo bogatilo javno ponudbo in s tem staršem omogočalo večjo izbiro ter prispevalo 

k večji prilagodljivosti šolskega sistema in dopolnitvi javnega področja šolstva. (Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011) 

Z letom 1996 je na področju zasebnega šolstva prišlo do sprememb. Z osredotočenjem 

na osnovne šole:  

 je bilo zasebno šolstvo zakonodajno (86. člen ZOFVI) urejeno tako, da je dobilo 

sredstva v višini 85 % sredstev, ki so jih dobile javne šole za plače uslužbencev in 

materialne stroške na učenca, javno sofinancirano v primeru, da so njihovi programi 

imeli pridobljeno javno veljavo in da so izpolnjevali pogoje, ki so povezani z 

izobrazbo učiteljev in stabilnostjo delovanja šole.  

 so imeli (in imajo) vsi otroci pravico do vpisa v javno šolo v okolišu, v katerem 

prebivajo, ne glede na to, da obstaja v tem okolišu tudi zasebna šola (87. člen 

ZOFVI). V primeru, da bi zasebna šola ogrožala obstoj javne šole, bi izgubila javno 

finančno podporo.  

 je bil odpravljen pogoj, ki je predpisoval velikost zasebnih šol. 

 

 V Sloveniji trenutno deluje pet zasebnih osnovnih šol z javno veljavnim izobraževalnim 

programom, in sicer dve zasebni osnovni šoli z walfdorskimi pedagoškimi načeli – ena v 

Ljubljani, druga v Mariboru; dve zasebni osnovni šoli s pedagoškimi načeli Marie Montessori 

– enako ena v Ljubljani in ena v Mariboru; ter zasebna osnovna šola s katoliškim programom, 

ki se nahaja v Šentvidu pri Ljubljani. 2 

                                                           
2 Statistični podatki so pridobljeni z uradne spletne strani Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport. [30. 4. 

2016] Dostopno na: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_sol

stvo/osnovna_sola/zasebne_osnovne_sole/.  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/osnovna_sola/zasebne_osnovne_sole/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/osnovna_sola/zasebne_osnovne_sole/
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 Zasebne šole v Sloveniji ne sodelujejo nujno v nacionalnih preverjanjih znanja. V 

nasprotju z javnimi šolami, si zasebne lahko določijo lastne kriterije za sprejem v šolo. Prav 

tako si lahko določijo svoje standarde znanja in učne cilje glede na svoja pedagoška načela 

(morajo pa zadostiti minimalnim standardom znanja). Tadel (2012) je raziskoval, kako je z 

zasebnim šolstvom v Sloveniji – ali ima vsak posameznik možnost obiskovati zasebno šolo ali 

je to zgolj privilegij premožnejših. Preučil je Zavod sv. Stanislava v Šentvidu, Walfdorsko šolo 

v Ljubljani in neodvisno zasebno šolo British International School of Ljubljana. Ugotovil je, da 

je praktično vsem, ki bi želeli, omogočen vstop v zasebne šole in da zasebno šolstvo ni dostopno 

oziroma omogočeno zgolj privilegiranim oz. premožnejšim ljudem. Zasebna šola je torej 

možnost, ki jo starši lahko izberejo. Ugotovil je še, da je na teh šolah stalna praksa, da lahko 

določenim otrokom omogočijo (vsaj začasno) finančno pomoč.  

 

1.1.3 Poučevanje na domu 

 

Pri poučevanju na domu se starši odločijo sami poučevati svoje otroke, namesto da jih 

vpišejo v javno ali zasebno šolo. Za šolanje doma se starši odločijo iz več razlogov, v Združenih 

državah Amerike npr. zaradi nezadovoljstva z delovanjem okoliških šol in zaradi tega, ker so 

mnenja, da njihovi otroci v javni ali zasebni šoli ne napredujejo toliko, kot bi lahko, zaradi 

omejenih prihodkov zaradi verskih ali drugačnih vzgojno-izobraževanih prepričanj, oziroma 

ker imajo dovolj prostega časa, da lahko poučujejo svoje otroke doma. (Isenberg, 2007; Martin 

2012; Ray, 2016) 

V Sloveniji se ti razlogi verjetno nekoliko razlikujejo; res pa je, da nismo zasledili 

nobenih raziskav o tem. Starši se za to možnost odločijo zaradi npr. otrokovih posebnih potreb 

(iz zdravstvenega stališča), bodisi ker imajo sami željo po drugačnem poučevanju svojega 

otroka, bodisi zaradi drugačnih življenjskih situacij – pogosta potovanja oz. bivanje v tujini, 

dvojna nacionalnost otroka …  

Včasih je iz izobraževalnega vidika ta oblika poučevanja veljala za tradicionalno, a s to 

razliko, da na domu niso poučevali starši, ampak so bile za to posebej usposobljene guvernante. 

Danes pa poučevanje na domu (v tujini) postaja trend, ki se kaže kot alternativa javnemu in 

zasebnemu šolstvu, še posebno v Združenih državah Amerike, kjer je doma šolanih otrok 

približno 2,3 milijona. To postaja trend tudi v drugih državah, kot so npr. Avstralija, Francija, 

Japonska, Kanada, Kenija, Madžarska, Mehika, Rusija, Tajska in Združeno Kraljestvo. 

(Isenberg, 2007; Ray, 2016) 
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Tudi v Sloveniji je takšna oblika poučevanja mogoča. To je dovoljeno in zapisano v 

ZOsn (2006), v 5. členu. Po podatkih generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo 

in osnovno šolanje se v Sloveniji v šolskem letu 2015/2016 uradno na domu šola 211 otrok. 

(Gradišar, 2016) Glede na Statistični urad Republike Slovenije to v odstotkih znaša 0,123 % 

vseh učencev devetletne osnovne šole, vključno z učenci osnovnih šol s prilagojenim 

programom.  

V Sloveniji zakon ne določa nikakršnih pogojev glede izobrazbe na vzgojno-

izobraževalnem področju za tiste, ki poučujejo otroke na domu. Niti ni nujno, da so to njihovi 

starši. Pomembno je, da otrok dosega standarde v učnih načrtih. Med šolskim letom načeloma 

nihče ne preverja, kako poteka šolanje na domu ali kakšno znanje imajo učenci. Znanje otrok 

se na koncu šolskega leta preverja z izpiti. Šola imenuje izpitno komisijo in ta preveri njihovo 

doseganje standardov znanja. Če se zgodi, da se otrok vseh devet let šola doma, dobi na koncu 

potrdilo o opravljeni osnovni šoli in se potem lahko normalno vpiše v nadaljnje šolanje. 

(Zupančič, 2013; Gradišar, 2016) 

Izsledki raziskave v Združenih državah Amerike kažejo na boljše rezultate doma šolanih 

otrok pri akademskih standardiziranih testih v primerjavi z otroki v javnih šolah. Izsledki 

kažejo, da doma šolani otroci na testih dosegajo boljše rezultate od povprečja, ne glede na 

stopnjo izobrazbe njihovih staršev in neodvisno od njihovega prihodka. Sodeč po tej raziskavi, 

na stopnjo dosežkov doma šolajočih otrok ni vplivalo, ali je bil njihov učitelj pedagoško 

izobražen. Otroci, ki so se izobrazili doma, jih višje, visoke šole ali univerze aktivno in vedno 

bolj iščejo ter novačijo, da pridejo k njim. (Ray, 2016; Cogan, 2010) 

 

1.2 Medosebni odnosi 

 

Preden se začnejo graditi odnosi, je potrebna vzpostavitev komunikacije. Po osnovni 

(slovarski) opredelitvi je komuniciranje izmenjevanje oziroma prenašanje misli ali informacij 

oziroma »sporazumevanje«. (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000) Komunikacija je 

prenašanje sporočil med ljudmi. Komunikacija seveda predpostavlja intelektualno aktivnost 

oziroma mišljenje. Za komunikacijo so tako potrebne različne aktivnosti, in sicer intelektualne, 

akustične, vizualne in telesne. (Pšunder, 1998) Ustvarjamo jo z govorjenjem, glasove pa 

sprejemamo tudi s sluhom – akustične aktivnosti. Vizualne aktivnosti predstavljajo stvari, ki 

jih pišemo, beremo, skratka vidimo in gledamo – pisni in slikovni material. Ker smo ljudje, za 

komunikacijo poleg govora uporabljamo tudi druge načine oblikovanja sporočil, ki jih omogoča 

naše telo – komuniciramo z mimiko obraza (premikamo usta in delamo izraze na obrazu), 
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uporabljamo tudi kretnje (premikamo roke, glavo in na splošno celo telo), se na specifične 

načine tudi oblačimo itd.  

Poleg vsebinske dimenzije ima komunikacija tudi odnosno dimenzijo. To pomeni, da se 

preko nje vzpostavljajo odnosi. Posameznik se najprej opredeli, njegov komunikacijski partner 

pa njegovo idejo oziroma opredelitev sprejme, zavrne ali spremeni. (Pšunder, 1998)  

 

1.2.1 Opredelitev in pomen dobrih odnosov 

 

V življenju komuniciramo ves čas. Enako je v šoli. Vsak dan se izmenja ogromno 

sporočil z različno vsebino in namenom. Na ta način se vzpostavljajo tudi odnosi, saj učitelj 

verbalno in neverbalno učencem posreduje »mnogo informacij o sebi, svojem trenutnem 

razpoloženju, o tem, ali je strog, prijazen, pripravljen na pogovor, sklepanje kompromisov, 

odprt za sodelovanje in kaže odnos do njih.« (Pšunder, 2011, str. 104) Ker je komunikacija 

dvosmeren proces, naj bi učitelj s svojo neverbalno in verbalno komunikacijo dosegel, da se ta 

obraten proces sproži.  

Učitelji (še posebno učitelji razrednega pouka) imajo izjemen vpliv na učence. To niti 

ni tako čudno, saj skupaj preživijo precej časa. Ravno zaradi vpliva učiteljev, ki ga imajo na 

učence, je potrebno, da imajo zgrajene dobre odnose, in v šoli ustvarijo prijetno, pozitivno 

naravnano in predvsem varno okolje, kjer se z lahkoto prepustijo svoji radovednosti, 

raziskovanju in pridobivanju novega znanja. (Pšunder, 2011) 

 

1.2.1.1 Pomen dobrih odnosov 

 

Različni avtorji pojmujejo »dober/učinkovit/optimalen/pozitiven odnos« nekoliko 

drugače. Stronge (2007) je npr. združil več raziskav in povzel značilnosti učinkovitih odnosov 

med učenci in učiteljem. Učinkovit učitelj naj bi, sodeč po tej raziskavi, učencem zaupal 

odgovornosti in jih spoštoval, mladostnike pa obravnaval kot odrasle. Do učencev naj bi se 

vedel prijazno in imel z vsemi oseben odnos. Učence naj bi vključil k sodelovanju pri 

sprejemanju odločitev. Učinkovit učitelj naj bi bil pozoren na to, kar rečejo in govorijo učenci, 

veliko časa naj bi porabil za interakcijo in neposredne stike z njimi. Prav tako pa naj bi imel 

dober smisel za humor, kar bi bil pripravljen deliti tudi z učenci.  

Marzano in sodelavci (2003) vidijo dober medosebni odnos malce drugače. Trdijo, da 

so izrednega pomena učiteljeva vedenja, ki zajemajo tudi primerno stopnjo sodelovanja, 

kontrole in upoštevajo potrebe (posameznih) učencev. Wubbels je s sodelavci (Wubbles, 

Brekelmans, van Tartwijk in Admiral 1999, v Pšunder, 2011) identificiral dve dimenziji, ki 
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vplivata na medosebne odnose med učiteljem in učenci: prevlada nasproti podreditvi in 

sodelovanje nasproti nasprotovanju oz. opoziciji (glej sliko 1). Prevlado naj bi opredeljevali 

vnaprej natančno določeni cilji, ki bi skrbno in striktno vodili učence. Podreditev pa pomeni 

ravno obratno, je torej pomanjkanje vsega naštetega. Sodelovanje predstavlja idejo skupine, ki 

vključuje člane, podrejene skupini, in vključuje zanimanje za potrebe in želje drugih. Čeprav 

se sliši dobro, ima eno pomanjkljivost – preveč sodelovanja lahko pomeni nesposobnost 

oziroma pomanjkanje samostojnosti oziroma pomanjkanje posameznika, da lahko deluje brez 

drugih. Nasprotovanje bi v tem primeru pomenilo željo po onemogočenju ciljev in želja drugih. 

Nobena skrajnost ne predstavlja dobrih odnosov in ni priporočljiva za grajenje dobrih odnosov. 

Optimalne medosebne odnose naj bi omogočala kombinacija zmerne do velike prevlade in 

sodelovanja.  

 

Slika 1: Wubbelsovi dimenziji, ki vplivata na medosebne odnose 

 

 

 

 

 

 

Majhna težava se lahko včasih pojavi pri učiteljih začetnikih. Ko prvič pridejo v šolo, 

imajo običajno v mislih idealne predstave, kako naj bi bil videti njihov razred, poučevanje in 

učenci. Želijo biti zelo sodelovalni, a jih dogajanje v šoli kmalu potegne nazaj na »realna tla«. 

Izkaže se, da po nekaj letih postanejo manj sodelovalni. Pšunder (2011) pa je mnenja, da gre 

pri odnosu med učencem in učiteljem za dialog, ki je sicer zgolj naravna oblika odzivanja na 

sprejemanje razlage in predlogov ter njihovo spreminjanje in navsezadnje hkrati tudi za 

vzajemno učenje.  

Nekateri avtorji (npr. Noddings, 2003; Rogers in Webb, 1991, Weinstein, 1990) v 

središče dobrega poučevanja postavljajo skrb za otroke in o otrocih. Noddings (2003) pravi, da 

mora imeti učitelj občutek za otroke in njihove potrebe. S fleksibilnostjo bi moral poskrbeti in 

prevzeti odgovornost za njihove izkušnje, ki jih bodo doživeli v šoli, in njihovo učenje. Skrben 

učitelj bi moral biti potrpežljiv, pošten, srčen, tak, ki zaupa otrokom. To skrb pa lahko izkaže s 

poslušanjem otrok, s tem, da je razumevajoč in jih pozna kot posameznike ter da jih spodbuja, 

jim nudi toplino in nego.  

prevlada 

podreditev 

sodelovanje nasprotovanje/opozicija 
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Učitelj z vzpostavljenimi odnosi v času šolanja otrok pomembno vpliva na učence. 

Poglavitni razlog za dobre odnose med učiteljem in učenci je v bližini, povezanosti med njimi. 

Sodeč po raziskavi je otrokom pomembno, da vedo, da je učiteljem mar zanje, da učitelji vanje 

verjamejo in da si med seboj zaupajo. (Davis, 2003) Medosebni odnosi med učiteljem in učenci 

so »ključni element učinkovitega vodenja razreda« (Pšunder, 2011, str. 109) in dajejo osnovo 

drugim vidikom vodenja razreda – če so torej odnosi med učiteljem in učenci dobri, potem bo 

celotno dogajanje v razredu potekalo bolj tekoče in brez težav. Otroci bodo prej pripravljeni 

sprejeti pravila in bodo tako lažje sprejeli disciplinske ukrepe, ki sledijo kršitvam. Brez temelja 

dobrega odnosa se učenci upirajo pravilom vključno z ukrepi, ki jim sledijo. (Marzano, 2003) 

 

1.2.1.2 Uspešno delovanje vzgojno-izobraževalnih institucij  

 

K uspehu delovanja katerekoli institucije lahko pripomore uspešna in kakovostna 

komunikacija. V vzgojno-izobraževalnih institucijah poteka komunikacija, ki ima svoje 

specifične funkcije. Pšunder (1998, str. 38) navaja specifične funkcije verbalne in specifične 

funkcije neverbalne vzgojno-izobraževalne komunikacije.  

 

Tabela 1: Specifične funkcije verbalne in neverbalne vzgojno-izobraževalne komunikacije. 

 

»Specifične funkcije verbalne 

vzgojno-izobraževalne komunikacije so: 

Specifične funkcije neverbalne 

vzgojno-izobraževalne komunikacije 

o prenos idej, o predstavljanje osebnosti,  

o izmenjava izkušenj, o izkazovanje občutkov, 

o sporočila o objektivni stvarnosti (pojavi, 

predmeti, procesi, dogodki), 

o izkazovanje stališč in vrednostnih 

opredelitev, 

o sporočila o subjektivni stvarnosti 

(doživljaji, občutki, stališča, vrednote),  

o podkrepljevanje verbalne komunikacije,  

o dopolnjevanje in podkrepljevanje 

neverbalne komunikacije, 

o Prikrivanje sporočil verbalne 

komunikacije (prikrivanje neresničnih 

verbalnih sporočil).« (Prav tam, str. 38) 

o prikrivanje sporočil neverbalne 

komunikacije (občutek veselja, strahu, 

žalosti. 
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Za uspešno delovanje vsake institucije so poleg komunikacije potrebna vnaprej 

določena pravila. Potrebni so še postopki, na katerih temeljijo pravila. Oboji, tako pravila kot 

tudi postopki, se nanašajo na pričakovanja v povezavi z vedenjem učencev. Postopki sporočajo 

pričakovanja za specifična vedenja, pravila pa učencem dajejo strukturo in jim pomagajo, da 

razred smatrajo kot varen in predvidljiv prostor ter hkrati določajo osnovna pričakovanja in 

standarde. (Pšunder, 2011) 

Marzano in sodelavci (2005) so s pomočjo raziskav in metaanaliz prišli do ugotovitve, 

da je v razredih, kjer nimajo vnaprej jasno določenih pravil, mnogo več disciplinskih težav. 

Evertson in Emmer (2009) pravita, da so pravila nujno potrebna za uspešno vodenje razreda. 

Osnovni namen pravil je na splošno gledano ta, da se določi, kako stvari delujejo v določenem 

prostoru, v našem primeru v razredu. Vsak učenec in tudi učitelj glede na pravila ve, kakšne so 

njegove pravice in tudi dolžnosti. Gledano z nekoliko širšega vidika se tudi na podlagi pravil in 

postopkov oblikujeta razredna klima in kultura, ki potem trajata skozi celo šolsko leto. 

Normalno je, da med šolskim letom prihaja tudi do sprememb. Harrist in Bradley (2003, po 

Carter in Doyle, 2006) sta v svoji raziskavi ugotovila, da imajo pravila pozitiven učinek na 

razvoj posameznika, ker naj bi povečevala medsebojno naklonjenost otrok.  

Pšunder (2011) navaja značilnosti učinkovitih razrednih pravil. Izrednega pomena je, da 

so predstavljena že prvi šolski dan – lahko so demokratično dogovorjena. Skladna morajo biti 

s šolskimi pravili. Ne sme jih biti preveč ali premalo – običajno drugi avtorji predlagajo okoli 

pet pravil3, ki lahko ustrezno pokrijejo pomembna področja in se tičejo vedenja v razredu. 

Pravila morajo biti predstavljena na enostaven način, a vendar naj bodo jasna, izvedljiva in 

vsem razumljiva. Bolje je, če so naravnana pozitivno, ker tako učencem sporočajo, kaj naj 

oziroma kaj lahko počnejo in ne česa ne smejo početi. (npr. »Spoštuj druge in bodi prijazen,« 

in ne »Ne bodi nesramen do drugih.«) Najbolj pomembno od vsega je dosledno izvajanje pravil. 

Vsi, učitelj in vsi učenci, jih morajo upoštevati ves čas. Če jih ne, naj sledijo sankcije. Torej, če 

so pravila postavljena, se jih je potrebno držati, ker drugače nima smisla, da sploh obstajajo.  

 

1.2.1.2.1  Dobri odnosi med učiteljem in učenci 

 

Kot že zapisano, se odnosi v šoli vzpostavljajo ves čas. Med poukom, med odmori, v 

razredu in izven njega (na hodnikih, v okolici šole). Kako pa lahko učitelj v razredu poskrbi za 

dobre odnose? Pšunder (2011, str. 110–117) predlaga: 

                                                           
3 Konkretni predlogi pravil (Evertson in Emmer, 2009, v Pšunder, 2011): »Spoštuj in bodi prijazen do vseh ljudi. 

Bodi točen in pripravljen na pouk. Poslušaj, ko drugi govorijo. Spoštuj šolska pravila.« (str. 90)  
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 Naj bo učitelj pripravljen na različne situacije in se nanje primerno 

odzove. 

 Naj bo zelo pazljiv, kako učencem prenese sporočila, saj je poleg vsebine 

izrednega pomena tudi način sporočanja.  

 Naj počne vse tisto, kar pričakuje od otrok. Šele nato ima lahko podobna 

pričakovanja od otrok – da se bodo držali pravil, primerno ravnali v 

različnih situacijah ipd.  

 Ne mora zavedati pomena medosebnih odnosov. Učence naj posluša in 

jim pomaga pri iskanju rešitev za njihove probleme.  

 Naj bo do učencev spoštljiv in da vse, kar počne, dela s pozitivno 

naravnanostjo. Učenci bodo (ne)zavedno posnemali učitelja.  

 Naj poskrbi za to, da bodo učenci vedeli, da mu je mar zanje, da jim bo 

vedno priskočil na pomoč in da se nanj lahko zanesejo.  

 Naj poskrbi, da bodo imeli učenci v razredu občutek varnosti in da se 

bodo čutili sprejete, ljubljene. Tako se bodo čutili vključene v vsakdanje 

življenje in delo.  

 Mora ravnati pravično. Nepravičnih ravnanj in privilegiranosti učenci ne 

marajo in to tudi zelo hitro zaznajo. Morajo se čutiti enakovredne in 

enakopravne, tako jih ne bo strah povedati odgovorov in sodelovati pri 

pouku.  

 Mora učencem že na začetku postaviti jasna pravila, od katerih ne sme 

odstopati, in pozitivno naravnana pričakovanja. Zastavljene mora imeti 

tudi cilje. V kolikor pride do kršitev pravil, morajo biti že vnaprej znane 

posledice in kazni. Tako bo vsem omogočeno nemoteno delo v razredu.  

 Naj v učencih išče dobre lastnosti in jim podaja konstruktivne kritike. 

Učenci se bodo posledično lažje lotili svojih popravkov napak in se iz 

napak še česa naučili. 

 Naj daje učencem dober zgled. Tudi sam mora biti pripravljen sprejeti 

kritike in se ves čas učiti iz svojih napak.  

 Naj učence nauči reševanja konfliktov. K temu bo pripomogel tako, da 

se bo s svojimi naučenimi socialnimi spretnostmi v danih situacijah 

primerno odzval.  
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Ne gre pa zanemariti dejstva, da se morajo za dobre odnose truditi vsi, tako učitelj kot 

tudi učenci. Dobri odnosi bodo ustvarili dobro razredno klimo. Če bo učitelj ustvaril 

medsebojno zaupanje, znal učence in njihov napredek pohvaliti, bo z njimi odprt, se obnašal 

naravno, če jih bo znal poslušati in jih spodbujati, mu uspeh ne uide. (Pšunder, 2011) 

 

1.2.2 Freudovski transfer ljubezni 

 

V razredu se med učiteljem in učenci vzpostavi odnos oziroma s psihoanalitičnim 

izrazom – transfer. Učitelj je oseba, ki vodi oziroma bi morala voditi, strukturiran vzgojno-

izobraževalni proces. Učenci ob vstopu v šolo lahko svoja čustva s staršev prenesejo na učitelja. 

Vidijo ga tudi kot subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve. (Felman, 1992) Ta odnos med 

učiteljem in učencem naj bi bil ključnega pomena. Transfer je predpogoj za vse nadaljnje 

skupno delo. Le-ta pa je lahko pozitiven ali negativen. Če učitelj pri učencu spodbudi občutek, 

da je zaupanja vreden, bo učenec z njim delil veliko stvari. Če pa med njima ni odnosa zaupanja, 

če učenec začuti odpor - negativni transfer - lahko to nespodbudno vpliva na njegov odnos do 

šolskega dela in na učenje. Učitelj lahko v učencu spodbuja željo do vednosti. (Freud, 2005) 

 

1.2.3 Pedagoški eros 4  

 

Gogala (2005) je prvi na slovenskih tleh, ki se je resno ukvarjal z vlogo ljubezni v 

pedagoškem procesu. Zagovarja koncept t. i. pedagoškega erosa, ki je »... subjektu dan ali 

prirojen vnaprej in kdor ga ima, se ga ne more znebiti, kdor ga pa nima, ga ne more pridobiti in 

si ga ne more privzgojiti.« (prav tam, str. 121) Podoben je materinskemu gonu – tako mati kot 

tudi učitelj želita oblikovati/vzgajati svoje otroke, s to razliko, da mati čuti potrebo po tem, da 

so ji njeni otroci dani še v telesno, duševno in/ali duhovno oskrbo. Učitelj, ki ima pedagoški 

eros, opravlja delo pedagoga, ker tako hoče, ne ker bi to moral početi. Poklic učitelja je njegov 

življenjski stil, njegovo poslanstvo, njegova notranja življenjska potreba. Pedagoški eros je 

»pogonska sila«, zaradi katere učitelj ne more nehati biti učitelj. Rad ima tisto, o čemer govori 

in tisto, kar dela. O tem navdušuje tudi druge in jih oblikuje. Pedagoški eros je, po prepričanju 

Gogale, bistveni znak učitelja – »Kdor ga nima, ne more postati učitelj, kdor ga ima, je nujno 

in vedno učitelj.« (prav tam, str. 121, 122).  

Pedagoški eros je torej ključ do učiteljevega uspeha. Tu nastopi pedagoški čut, gon, 

katerega bistvo je, da »... subjekt neposredno in brez posebnega razmišljanja takoj začuti, kako 

                                                           
4 Celo podpoglavje je povzeto po: Gogala, S. (2005). Izbrani spisi. Ljubljana: Društvo 2000.  
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bi bilo treba sedajle tega človeka oblikovati.« (prav tam, str. 122). Četudi kateremu učitelju kdaj 

umanjka potrebnega pedagoškega znanja, lahko uporabi pedagoški čut in če je le-ta dovolj 

razvit, bo po vsej verjetnosti našel pravo rešitev za problem. Morda lahko pokaže celo boljšo 

metodično rešitev kot kakšne že utemeljene metode. Gogala je prepričan, da kdor pedagoškega 

čuta nima, ne bo nikoli dober pedagog.  

 

1.3 Vzgoja  

 

Fenomen vzgoje spremlja človeštvo že od samega začetka. Zakaj fenomen? Ker si 

avtorji že v njeni definiciji niso skladni. Nekateri jo opredeljujejo z vidika procesa, drugi z 

vidika rezultata oz. učinka. Nekateri jo definirajo z vidika opisa aktivnosti in metod, s katerimi 

se dosegajo vzgojni cilji, spet drugi z vidika ciljev, vrednot in lastnosti posameznika, ki se jih 

želi razviti z vzgojo. Eni avtorji se z definicijo bolj opirajo na učiteljev namen, drugi jo 

opredelijo z vidika učiteljevega delovanja na vzgajanca. Nekateri gledajo na vzgojo kot na 

učiteljevo ravnanje, ostali pa kot spremembe v vedenju in ravnanju vzgajanca. Skratka, vidikov 

je res veliko. So si pa avtorji vseeno skladni v nekaterih pogledih, in sicer, da je vzgoja 

intencionalna, odnosna, predpostavlja aktivnost vzgajanega, je podvržena spremembam in se 

uresničuje v medosebnih odnosih ter skozi vsebine in predmete v šoli. S splošno opredelitvijo 

je vzgoja zavestna in namerna dejavnost, s katero se s premišljenimi vzgojnimi sredstvi in 

postopki na podlagi vrednot, norm in vnaprej določenih ciljev ustvarja želenega ter družbeno 

sprejemljivega človeka. (Peček Čuk in Lesar, 2009) 

Poteka v različnih družbenih institucijah (v družini, šoli, v vrtcu ipd.) v odnosu med 

tistim, ki vzgaja in tistim, ki je vzgajan. Zahteva zrelega človeka in človeka, ki se ga oblikuje, 

ustvarja oz. je v nastajanju. Tisti, ki je vzgajan, otrok, mora biti pripravljen slišati, razumeti in 

sprejemati tistega, ki ga vzgaja. V procesu vzgoje mora biti otrok sam aktiven, 

vzgojiteljeva/učiteljeva naloga je, da mu pri tem pomaga.  

Učitelj v procesu vzgoje (in izobraževanja) nima le ene naloge, ampak mnogo več. 

Najbolj vidno vsem je poučevanje. Poleg tega so oz. naj bi bili tudi vzorniki učencem. Učitelji 

morajo vsako učno uro skrbno načrtovati in se nanjo temeljito pripraviti. Učitelji so tudi 

ocenjevalci znanja. Lahko pa v očeh učenca zavzamejo vlogo »nadomestnega starša«. Nimajo 

vsi otroci te sreče, da prihajajo iz družin z dobrimi odnosi in ljubečimi starši, zato je učitelj 

včasih primoran igrati tudi to vlogo, saj je za razvoj uravnoteženih otrok potreben in ključen 

dober kontakt z odraslo osebo. (The Many Roles of the Teacher, b. d.) 
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Vzgoja je družbeno pogojena, vpletena je v družbeno zgodovinski kontekst. Uresničuje 

se v medosebnih odnosih in skozi izobraževanje. Izobraževanje in vzgoja sta izjemno povezana 

procesa, lahko bi rekli celo nerazdružljiva.  

 

1.3.1 Vzgoja z vidika funkcionalne namernosti delovanja  

 

Z vidika namernosti vzgojnega delovanja je vzgoja lahko opredeljena kot intencionalna 

in funkcionalna. Že v prejšnjem odstavku smo pisali o intencionalnosti vzgoje, v tem pa se 

bomo posvetili funkcionalnemu vidiku. Gre za vzgojo, kjer imajo dejavniki (televizija, radio, 

časopis, navade, običaji, prijatelji, socialne norme ...), katerih bistvo ni, da bi vzgajali, kljub 

temu vzgojni učinek. Gre za nekakšen »stranski produkt« pri vsakdanjem življenju. Okolje in 

življenje vplivata in spreminjata posameznikovo osebnost. Namen funkcionalne5 vzgoje je 

spremeniti slučajne, občasne vplive na vzgojo v namerne, zavestne in učinkovite. Peček Čuk in 

Lesar (2009) to ponazorita s primerom: »Če bi se analize vplivov taborniške skupine na 

posameznika lotili z vidika socializacije, bi te vplive skušali le čim bolj natančno proučiti, 

ugotoviti, kakšen je vpliv klime, zakaj je takšna, kakšni so odnosi v skupini ipd. Teh vplivov, 

ki so neznani, nejasni, bi se z vidika funkcionalne vzgoje lotili ne le z namenom njihovega 

proučevanja, marveč tudi zato, da bi prepoznane vzgojne vplive lahko čim bolje vključili v naše 

nadaljnje aktivnosti v okviru taborniške skupine, v skladu s cilji, ki smo si jih postavili.« (prav 

tam, str. 32–33) 

 

1.3.2 Vzgoja in avtoriteta 

 

Avtoriteta igra ključno vlogo v procesu vzgoje. Kdo je tisti, ki ima avtoriteto? To je 

lahko tisti, ki ima neko znanje in je strokovnjak, v katerega se verjame ali tisti, ki se ga spoštuje 

kot moralno osebo. Oboje našteto je lahko združeno tudi v eni osebi. Po starih opredelitvah pa 

je avtoriteta povezana tudi s hierarhičnimi razmerji. To pomeni, da je imel nekdo moč, veljavo 

in vpliv zaradi svojega (ustreznega) položaja. (Kovač Šebart in Krek, 2009) 

Učitelj si mora v šoli pridobiti avtoriteto z mesta znanja, oziroma ker učenci (in učitelji) 

verjamejo v njegovo znanje in v njegov, kot bi rekel P. Bourdieu, kulturni kapital, in ker ga 

spoštujejo kot osebo ter zaradi njegovih ravnanj. Pa vendar učitelj ne sme pozabiti na dejstvo, 

                                                           
5 Pri funkcionalnosti se vključi pojem nezavednega in psihoanaliza, katere začetnik je Sigmund Freud. 

Nezavedno vpliva na naše obnašanje, misli, čustva, odzivanje, itn. Psihoanaliza skuša razkriti pomen 

nezavednega v posamezniku preko komunikacije, sanj, asociacij, spodrsljajev, odnosa med analitikom in 

analizantom. S pomočjo psihoanalize se skuša odkriti težave posameznika in jih razumeti; odkriti vzroke 

(obravnava pretekle izkušnje) teh težav v nezavednem. (Varjačić Rajko, b. d.) 
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da je njegova avtoriteta šoli (lahko) povezana s hierarhičnimi razmerji. To pomeni, da si učitelj 

pridobi avtoriteto s svojim znanjem in prav tako tudi s svojim položajem vodje pedagoškega in 

učnega procesa. Zato je torej učitelj v nadrejenem položaju v odnosu z učencem. Ne glede na 

vse pa se mora učitelj zavedati, da mora položaj avtoritete zadržati. Učenci ga bodo nedvomno 

preizkušali, zato mora postaviti meje, s čimer otroku zagotovi občutek varnosti.) Te meje ne 

obvezujejo zgolj učencev temveč tudi učitelja. Učitelj pa s kakovostjo poučevanja in vodenja 

učnega procesa tudi vzpostavi temelje svoje avtoritete. Na ta način lahko prispeva k razvoju 

otrokove osebnosti, da se bo z odraščanjem razvoj v samostojno in avtonomno osebnost. 

(Kovač Šebart in Krek, 2009) 

  

1.3.3 Vzgoja in disciplina 

 

Pojem disciplina ima tri pomene, in sicer je disciplina:  

 stroka, panoga;  

 sistem pravil o vzdrževanju reda; 

 ukrepanje, kaznovanje. (Pšunder, 2004) 

 

Disciplina je lahko pojmovana kot cilj (ko je govora o nekom, ki ravna v skladu s pravili 

in predpisi in, ko je govora o nekom, ki se samoiniciativno drži pravil in predpisov) ali kot 

sredstvo za doseganje upoštevanja in spoštovanja pravil. (Peček Čuk in Lesar, 2009; Pšunder, 

2004) 

V razredu je disciplina večinoma razumljena kot sistem pravil za vzdrževanje reda. V 

vzgojno-izobraževalnih institucijah, kot sta npr. vrtec in šola, pomaga uresničevati predpisane 

in zastavljene učne cilje. Zato so v razredu nujno potrebna pravila – da se vzdržuje nek red. K 

disciplini v razredu veliko pripomore tudi učiteljeva avtoriteta6. (Peček Čuk in Lesar, 2009; 

Pšunder, 2004) 

Cilji discipline so vzpostaviti in vzdrževati pogoje, ki so ključni za napredek šolskega 

dela, pripraviti učence za življenje (da postanejo svobodni in odgovorni posamezniki), poučiti 

jih o njihovih pravicah in dolžnostih ter vzpostaviti in razviti samodisciplino pri posameznikih. 

(Peček Čuk in Lesar, 2009; Pšunder, 2004) 

 

1.3.3.1 Vrste discipline 

 

                                                           
6 Glej podpoglavje 1.3.2 Vzgoja in avtoriteta.  
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Pšunder (2004) zasnuje teorijo oziroma koncept o treh vrstah discipline. Te so: 

preventivna disciplina, podporna in korektivna disciplina. Vsako bomo s podvrstami opisali.  

 

1.3.3.1.1 Preventivna disciplina 

 

Namen preventivne discipline je, da se težavam in morebitnim problemom sploh ne da 

možnosti, da bi se pojavili. Do vzgajanca je najmanj vsiljiva in temelji na prepričanju, da je 

sam sposoben spreminjati svoje vedenje. Vzgojitelj ima minimalno moč in kontrolo nad 

vzgajancem.  

Preventivna disciplina se deli na tri področja delovanja:  

- Prvo področje se nanaša na vzpostavljanje prijetne in sproščene razredne 

klime. Za vzpostavitev ugodne razredne klime so ključni kakovostni 

medosebni odnosi med učitelji, med učenci, med učitelji in učenci, med starši 

ter med učitelji in starši. Charles (1996) poudarja, da morajo odnosi temeljiti 

na prijaznosti, sposobnosti poslušanja, sposobnosti dajanja iskrenih 

komplimentov in biti pozitivno naravnani.7  

- Drugo področje se nanaša na učiteljeve priprave na pouk in izvajanje pouka. 

Učenci so za pouk in učenje različno motivirani. Treba je prepoznati interese 

učencev, a hkrati poudarjati pomembnost učne snovi. Sama učna ura mora 

biti zasnovana in izpeljana tako, da ohranja interese učencev in pripomore k 

njihovemu uspehu. Učitelji morajo učencem pomagati in jih spodbujati, da 

ohranjajo svoja pričakovanja za uspeh. Pokazati morajo zanimanje do vsebin 

in otroke navduševati. Otrokom morajo priskrbeti zadostno mero povratnim 

informacijam in nagradam za morebitne dosežke.  

- V tretje področje so vključeni vodenje, organizacija in upravljanje skupine. 

Učitelji morajo resno razmisliti, kako bi bili učenci čimbolj vključeni v 

šolsko delo. Skupaj morajo razpravljati o pravilih, kaznih, discipliniranju 

ipd. 

 

1.3.3.1.2 Podporna disciplina oz. disciplina za širši šolski program 

 

                                                           
7 Za več o medosebnih odnosih glej poglavje 1.2 Medosebni odnosi. 
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Podporna disciplina igra svojo vlogo, ko je vzgajanec nemiren in se začne 

nedisciplinirano vesti, se ga s korektivnimi sredstvi umiri in usmeri k primernemu vedenju. 

(Peček Čuk in Lesar, 2009) 

Disciplina za širši šolski program pa temelji na ustvarjanju optimalno produktivnega 

učnega okolja z vnaprej jasno postavljenimi pravili, pričakovanji in posledicami. (Pšunder, 

2004) 

 

1.3.3.1.3 Korektivna disciplina  

 

Če se s preventivno in podporno disciplino ne da preprečiti neprimernega vedenja, 

nastopi korektivna disciplina. To so »… aktivnosti, določene s strani učitelja, ki so usmerjene 

k spreminjanju neprimernega vedenja učencev.« (Pšunder, 2004, str. 134). Navidezno se zdi, 

da ima vzgojitelj pri korektivni disciplini največ moči in nadzora nad učenci, vendar do tega 

pride le, če učitelj prej ni dovolj dobro poskrbel za preventivno in podporno disciplino.  

Avtorja (Lewis, 1997; Wolfgang, 1999) omenjata tri temeljne disciplinske pristope. Prvi 

poudarja vzpostavitev odnosa in poslušanje (pristop šibkega nadzora). Zagovornika sta 

prepričana, da je vsak posameznik sam sposoben odločati o svojem vedenju. Neprimerno 

vedenje je smatrano kot posledica notranjega nemira. Učitelj učenca ne obsoja, ampak ga 

spodbuja in podpira njegova prizadevanja za razrešitev problema. Drugi pristop ima v ospredju 

interakcijo in iskanje skupnih rešitev (pristop zmernega nadzora). Skupina je pomembnejša od 

posameznika, zato se potrebe skupine postavljajo pred potrebe vsakega posameznika. Učenec 

bo sam spremenil svoje vedenje, če mu bo učitelj stal ob strani, ohranjal interakcijo z njim in 

mu pomagal, da bo sprejet v skupini ter mu dovolil, da deluje po svoje, le da se drži nekih meja. 

Bistvo tretjega temeljnega disciplinskega pristopa je spoštovanje pravil in morebitne posledice 

zaradi (ne)spoštovanja pravil (pristop intenzivnega nadzora). Ker otroci sprva niso sposobni 

učinkovito in avtonomno odločati o sebi in svojem vedenju, mora učitelj vzeti nadzor nad 

njihovim vedenjem v svoje roke. Njegova vloga je zasnovati, načrtovati in organizirati okolje 

za oblikovanje vedenja otrok.  

 Učitelj se na neprimerno vedenje učencev odziva z različnimi tehnikami. Te so:  

- nebesedni signali – sprožimo jih z mimiko obraza, s kretnjami (jezen 

pogled);  

- nevelelne povedi – ubesedimo učenčevo vedenje, da bi se zavedel učinka 

(npr.: »Motiš me. Ne morem delati v nemiru.«);  
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- vprašanja – z vprašanjem ga usmerimo k razmišljanju o vedenju (npr.: »Ali 

misliš, da je to prav? Zakaj si to storil?«); 

- velelne povedi – ukažemo, da je treba v trenutku prenehati z neprimernim 

vedenjem (npr.: »Nehaj!«), če opozorila ne upošteva in ne spremeni svojega 

vedenja, se ga seznani s posledicami;  

- fizično posredovanje/uporaba podkrepitev – fizično ustavimo neprimerno 

vedenje ali demonstriramo želeno vedenje. (Peček Čuk in Lesar, 2009; 

Pšunder, 2004) 

 

Pri neverbalnih signalih je nadzor učenca nad svojim vedenjem največji, učiteljev 

nadzor pa najmanjši. Vse se stopnjuje navzdol v obratni smeri – pri fizičnem posredovanju oz. 

pri uporabi podkrepitev je učiteljev nadzor zelo velik, učenčev pa precej majhen. (Peček Čuk 

in Lesar, 2009; Pšunder, 2004) 

 

1.3.3.2 Neprimerno vedenje 

 

Verjetno ima mnogo nadrejenih na kateremkoli področju težave z neprimernim 

vedenjem podrejenih. Primerno in neprimerno vedenje se običajno opredeljujeta s perspektive 

posameznika, ki ga to vedenje zadeva in ocenjuje.  

V vzgojno-izobraževalnih institucijah ima učitelj najpogosteje to nalogo, da ocenjuje 

vedenje posameznikov. Kadar neprimerno vedenje neposredno vpliva na učitelja, postane to 

učiteljev problem, dokler pa ne, je problem učenčev. (Lewis, 1997). Seeman (2000, v Pšunder, 

2004) pa meni, da vsako neprimerno vedenje ni problem. Disciplinski problem nastane, če ima 

neprimerno vedenje učinek na učenca, ki je kršil pravila, na vse ostale učence v razredu in 

navsezadnje tudi na učitelja.  

Pšunder (2004) v svojem delu navaja izsledke raziskav tujih avtorjev, ki so raziskovali 

neprimerno vedenje učencev skupaj s pomočjo delavcev v šoli. Razvrstili so ga v sedem 

kategorij:  

 »kljubovanje (neupoštevanje navodil avtoritet, upiranje omejitvam, uporaba 

psovk in nespodobnih gest, zavračanje šolskih pravil, povzročanje nemira, 

zapuščanje razreda brez dovoljenja idr.),  

 uničevanje šolske lastnine (odlaganje smeti, pisanje grafitov, namerno ali 

nenamerno uničevanje šolske lastnine, metanje raznih predmetov, aktiviranje 

alarmnih naprav za požar, podtikanje ognja, idr.),  
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 nezakonite aktivnosti (kraje, zasedanje orožja, izsiljevanje, igre na srečo, 

posedovanje, uporaba in prodaja drog idr.),  

 napad ali zloraba (udarjanje s pestjo, brcanje, besedne grožnje, grožnje z 

gestami, brezskrbno izpostavljanje drugih oseb nevarnostim, nepotrebna 

uporaba sile, besedno in fizično spolno trpinčenje, nadlegovanje, spolni napadi, 

napadi z orožjem, nožem idr.),  

 pretepi med učenci (udarjanje s pestmi, brcanje, dušenje, besedne in nebesedne 

grožnje, zasmehovanje, dajanje zaušnic, suvanje, potiskanje idr.),  

 aktivnosti, ki ovirajo šolsko delo (nedokončane naloge in domače naloge, 

pretirano govorjenje v razredu, nepazljivost, nepripravljenost za delo, 

povzročanje nemira, zapuščanje razreda brez dovoljenja idr.),  

 kršitve šolskih pravil (kajenje, zapuščanje šolskega dvorišča brez dovoljenja, 

povzročanje prekomernega hrupa, zamujanje, neopravičeno izostajanje, 

postopanje, uporaba psovk in nespodobnih gest idr.).« (Prav tam, str. 66–67). 

 

1.3.4 Vzgojni stili  

 

Vzgoja je v vsaki družini drugačna – unikatna. Vsak posameznik iz svoje družine pobere 

določene stvari, nekaj pa jih doda in nekaj spremeni. Odvisno je od posameznikovih stališč 

glede razumevanja otroka, njegove vzgoje, kakšna je vzgojiteljeva vloga, kako pojmuje 

avtoriteto pri vzgoji, kakšen način discipliniranja in kaznovanja mu je ljubši itn. Zato so se 

razvili različni vzgojni stili.  

Vzgojni stil »...je sistem metod, sredstev, postopkov, s katerimi skušamo vzgojiti 

posameznika z določenimi lastnostmi. /.../ ... postavlja v ospredje /.../ medčloveški odnos kot 

bistven element vzgojnega dogajanja.« (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 130).  

 

1.3.4.1 Avtoritativni vzgojni stil 

 

Utemeljitelj avtoritativnega vzgojnega stila (Kroflič, 1997) je I. Kant. Zapisal je, da je 

» ... človek edini stvor, ki ga je potrebno vzgajati.« (Kant, 1988, str. 147) Ker je amoralno bitje, 

je naloga vzgoje, da proizvede moralnost v človeku; preprečiti mu mora, da bi se zaradi 

živalskih vzgibov oddaljil od človeštva, kar je njegovo poslanstvo; okrepiti mu mora voljo, da 

začne uporabljati razum. Trdi, da je vzgoja umetnost in meni, da je tudi »največji problem in 

najtežje, kar je moč naložiti človeku.« (Kant, 1988, str. 151) 
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V zgodnjih fazah otrokovega razvoja je potrebna jasna avtoriteta, ki se sčasoma, z 

otrokovim odraščanjem, postopno umika. Otrok se mora podrediti avtoriteti, ker se bo le na ta 

način razvil kot avtonomna oseba. Avtoriteta mora vzpostavljati disciplino, ker je le-ta pogoj 

vzgojno(-izobraževalnega) procesa. Namreč, »… kdor ni discipliniran, je divji.« (prav tam, str. 

150). Brez discipline se te divjosti ne da odpraviti. Z disciplino in z avtoriteto je treba biti 

previden. Vzgojitelj mora paziti, da ne zlomi otrokove volje, temveč jo okrepi. S popolno 

podreditvijo in poslušnostjo bo otrok znal sam postati (samo)discipliniran in začel misliti s 

svojo glavo. (Kant, 1988) 

Če otrok ne upošteva pravil, ne spoštuje zakona in ni discipliniran, sledi kazen. Izreka 

se jo zgolj in izključno zaradi kršenja pravil, ne pa kot sredstvo za doseganje ciljev ali kaj 

podobnega. Izhajati mora iz kršitve, ne iz storjenih posledic. Lahko je moralna ali fizična. Z 

moralno kaznijo ima Kant v mislih odtegovanje ljubezni, distanco do otroka, s fizično pa 

neizpolnjevanje otrokovih zahtev ali celo zadajanje bolečine. Fizičnega kaznovanja se je treba 

posluževati čim manj, kolikor je to možno. Kazen storilcu ponuja priložnost, da se sooči s 

svojimi dejanji in z učinki vedenja. Tako se bo lahko izboljšal. (Kant, 1988) 

Avtoritativni vzgojni stil od vzgojitelja zahteva veliko časa in veliko znanja. Dobro 

mora poznati otrokove faze razvoja, vedeti, katera sredstva so primerna za vzgojo, kako reševati 

konflikte, kako jih kaznovati, kako se odzivati na različne situacije itn. Z otrokom mora biti 

nenehno v interakciji in mu dovoljevati svobodo (v mejah normale). (Peček Čuk in Lesar, 2009) 

 

1.3.4.2 Permisivni vzgojni stil  

 

Po mnenju Peček Čuk in Lesar (2009) naj bi bil ta vzgojni stil najmanj vsiljiv za otroka. 

Začetnik in utemeljitelj tega vzgojnega stila je francoski filozof 18. stoletja J. J. Rousseau. 

Otroka postavi v središče vzgojnega delovanja, vzgoja izhaja iz njegovih potencialov (Kaj ga 

zanima, kakšne so njegove sposobnosti in njegovi potenciali?). Človek je v tem pristopu že po 

naravi dober. Kvarijo ga ljudje okoli njega in družba.  

Otroka je sprva potrebno dodobra preučiti. Šele nato obstaja možnost vzgoje, katere 

osrednji cilj je varovati otroka pred slabimi vplivi iz okolja. Vzgojitelj lahko te slabe vplive 

prepreči samo s popolnim nadzorovanjem. Rousseau temu pravi prikrita avtoriteta. Otrok ima 

le navidezno veliko svobode. Nikoli ne sme ugotoviti, da je vse skupaj zrežirano, ker bi to 

spoznanje izničilo vzgojo. S prikrito avtoriteto si vzgojitelj popolnoma podredi vzgajanca. 

Vzgojitelj vzgajancu ne vsiljuje svojih pravil in prepričanj. Vzgajanec sam odkrije, kaj lahko 

in česa ne sme. (Peček Čuk in Lesar, 2009) 
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Rousseau zagovarja disciplino naravnih kazni. S pomočjo posledic dejanj bi otrok dojel 

tudi element kazni. Kazni so že tako in tako vnaprej pripravljene in zrežirane s strani vzgojitelja. 

Problem takšnega kaznovanja je v tem, da določene vzgojiteljeve potrebe niso vedno dovolj 

jasno izražene. »Vzgojitelj izvaja nekatere izmed naslednjih oblik kaznovanja: 

samopomilovanje, valjenje krivde na učence, žrtvovanje, manipuliranje, čustveno 

odmaknjenost, sklicevanje na otrokov občutek krivde, obtoževanje, jadikovanje, nerganje, 

sarkazem, napad na učenčevo vedenje.« (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 147).  

Negativna posledica tega vzgojnega stila je ta, da navidezna svoboda v odnosu otroku 

onemogoča osamosvojitev od avtoritete, ker se le-te niti ne zaveda. Cilj tovrstne vzgoje je sicer 

avtonomna osebnost, a je to le v iluziji. Še ena negativna posledica je, da je podrejanje avtoriteti 

lahko blizu načela ugodja in se zato številni starejši ljudje, odrasle osebe, nočejo odpovedati 

podrejanju avtoriteti. (Peček Čuk in Lesar, 2009) 

 

1.3.4.3 Avtoritarni vzgojni stil 

 

Ta vzgojni stil je v preteklosti prevladoval v patriarhalnem tipu družine. Otrok je 

pojmovan kot nedorasel in rojen z izvirnim grehom. Naloga vzgoje je na otroka prenesti 

moralne norme in pravila ter omejiti moč grešne narave s trdo represijo. Otrokova duša je lahko 

rešena zgolj s primerno vzgojo. (Kroflič, 1997; Peček Čuk in Lesar, 2009) 

Dandanes ta vzgojni stil izhaja iz behaviorističnega pojmovanja otroka. Ta se ne rodi s 

samonadzorom, zato mu je treba pomagati s podkrepitvami – sistem nagrad in kazni. Otroci 

morajo brezpogojno ubogati svoje starše, ker so oni tisti, ki postavljajo pravila. V primeru, da 

so pravila kršena, so kazni lahko psihične ali fizične. (Kroflič, 1997; Peček Čuk in Lesar, 2009) 

V avtoritarnem vzgojnem stilu prevladuje t. i. apostolska avtoriteta (Kroflič, 1997). 

Starši avtomatično dobijo avtoriteto, ker so s širjenjem vere od Boga dobili to posebno 

poslanstvo. S tem imajo, zlasti oče, posebno nalogo. Otroku mora privzgojiti pravi odnos do 

avtoritete, v katero se ne dvomi – poslušnost in ubogljivost. Odgovornost za (ustrezno) vzgojo 

je na avtoriteti.  

Avtoritarni starši so za prisilno disciplino. Nad otrokom imajo popoln nadzor. Oni 

postavljajo pravila, v katera se ne dvomi. O svojih odločitvah ne razpravljajo z nikomer, kaj 

šele z otrokom. (Pšunder, 2004) 

Otrok ni samostojen, ampak je odvisen od tistega, ki ga vzgaja; večkrat dela stvari zato, 

da bi ugodil vzgojitelju in se izognil kazni. Avtoritarna vzgoja spodbuja poslušnost, a prej 

doseže upornost kot ubogljivost. Obstaja možnost da postanejo posamezniki agresivni, nestrpni, 
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pohlevni, uporniški, zamerljivi in da ne razvijejo spretnosti sodelovanja ter ne spoštujejo potreb 

drugih. (Peček Čuk in Lesar, 2009) 

 

1.4 Preverjanje in ocenjevanje znanja 

 

Tudi ocena je eden izmed dejavnikov, ki opredeljuje odnose med učiteljem in učenci ter 

soustvarja razredno klimo. Avtorici Peček in Lesar (2006) opisujeta več pomenov ocene.  

Ocene:  

 so informativne narave – informirajo učenca in seznanijo starše z učenčevim 

izkazanim znanjem, kar nas pripelje do diagnostičnega pomena, torej, kakšno 

znanje pokaže učenec in pomagajo pri odkrivanju močnih ter šibkih področij.  

 bistveno pripomorejo k nadaljnjemu šolanju – za šolsko in poklicno usmeritev, 

kar v tem primeru poimenujemo prognostični pomen ocene.  

 imajo motivacijski pomen in 

 »upravno-administrativni in družbeni pomen, saj so najpomembnejše tako 

pri napredovanju učenca v višji razred kot tudi pri vpisu v novo šolo, za dodelitev 

štipendije ipd.« (prav tam, str. 114) 

 

V Sloveniji obstaja tradicija ocenjevanja znanja8, ki sega še v čase, ko Slovenija še ni 

bila samostojna republika, v čase bivše Jugoslavije. Zorman (1968, v Peček Čuk in Lesar, 2006) 

je oblikoval teorijo, na podlagi katere je bil oblikovan Pravilnik o ocenjevanju in o 

napredovanju učencev v osnovni šoli, iz leta 1980. V tej teoriji je Zorman izpostavil 

komponente, ki jih je potrebno upoštevati pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Je mnenja, da 

izobraževanja brez vzgojne dimenzije ni, zato pri ocenjevanju med drugimi komponentami 

izpostavi tudi to. Te komponente so:  

 spoznavno-govorna,  

 praktična,  

 motivacijsko-emocionalna,  

 komponenta subjektivnih zmožnosti učenca in 

 komponenta učenčevih objektivnih možnosti.  

 

                                                           
8 Zgodovino preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli navajamo, ker nam bo morebiti prišla prav pri 

razumevanju in interpretaciji dobljenih podatkov, saj so njihovi pogledi na ocenjevanje in preverjanje morda 

drugačni, prav tako je starost učiteljev različna. 
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Učenci morajo biti preverjani in ocenjeni iz poznavanja in razumevanja pojmov, 

delovnih navad in uporabe znanja v realnih/praktičnih situacijah, pokazati morajo zanimanje in 

nek odnos do učnega procesa ter do učnega gradiva. Prav tako se ocenjujejo in preverjajo 

njihove sposobnosti za učenje in močna področja ter posebne zmožnosti. Objektivne možnosti 

zajemajo življenjske razmere in družinske vplive ter pomoč, ki jo učenec dobi iz okolja. V 

starem Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja, iz leta 1980, so vse te komponente, razen 

zadnje, upoštevane in zahtevane od učitelja.  

V novejšem Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev 

(1999) pa je preverjanje in ocenjevanje obravnavano nekoliko drugače. Res je pri usvajanju 

znanja pomembno sprotno učenje, pisanje domačih nalog, zbrano poslušanje, aktivno 

sodelovanje itn., ni pa nujno. Glede na novi Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v višji razred (2013) se ocenjuje znanje učencev. Preverjanje znanja je 

namenjeno temu, da »se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oziroma standarde 

znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju znanja,« (prav tam, 3. člen). Poleg tega 

je tudi povratna informacija učitelju, da ve, kako naprej voditi učni proces. Od učitelja se po 

Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v višji razred (2013) 

zahteva, da znanje preverja »pred, med in ob koncu obravnave učnih vsebin,« (prav tam, 3. 

člen). Ocenjevanje znanja pa je namenjeno ugotavljanju in vrednotenju tega, »v kolikšni meri 

učenec dosega v učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja. Učitelj ocenjevanje 

znanja opravi po obravnavi učnih vsebin in po opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin,« 

(prav tam, 3. člen). Iz zapisanega sklepamo, da so strokovnjaki naklonjeni temu, da učenci svoje 

znanje pokažejo drugače kot s pisanjem domačih nalog, poslušanjem, sodelovanjem in sprotnim 

učenjem. Zato torej učitelji ne smejo upoštevati vzgojnih komponent, ker to ni ocena znanja. 

Oceniti se mora doseganje ali ne doseganje ciljev in standardov znanja, saj so ocene sredstvo 

za to, da se z njimi besedno izrazi ali številčno oceni, »kako učenec napreduje glede na 

opredeljene cilje oziroma standarde znanja v učnih načrtih,« (prav tam, 9. člen).  

Pri ocenjevanju znanja morajo biti učitelji pozorni na to, da se učencem zagotovi javnost 

ocenjevanja. To naredijo:  

 »s predstavitvijo kriterijev znanja, 

 z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine, 

 s sprotnim obveščanjem učencev in staršev o doseženih rezultatih pri 

ocenjevanju,  

 tako, da se učencem in staršem omogoči vpogled v ocenjene pisne in 

druge izdelke,  
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 z določitvijo načina in datumov oziroma rokov ocenjevanja,  

 s predstavitvijo obsega učne snovi, ki se ocenjuje v posameznem 

ocenjevalnem obdobju.« (Vogrinc, idr., 2011, str. 14–15) 

 

Marentič Požarnik (2004) pa meni, da je potrebnega več formativnega ocenjevanja, več 

sprotnega spremljanja učenja pri učencu in večje upoštevanje deleža sprotnih aktivnosti ter 

izdelkov. Tako bi se poleg končnega rezultata ocenil tudi sam proces pridobivanja znanja in 

razvijanja spretnosti. Pri učencih je pomembno razvijati samoocenjevanje in vzajemno 

ocenjevanje. Potrebno je omeniti, da se s tem, ko učenci sodelujejo s spremljanjem lastnega 

napredka, veča tudi del bolj kompleksnih, življenjskih in avtentičnih9 nalog. Delne rezultate, 

posamezne izdelke in dosežke lahko učenec hrani v mapi dosežkov oziroma v portfoliu. Poleg 

znanja pa se upošteva še obvladanje različnih kompetenc. Vse bolj se pozornost namenja 

preverjanju znanja kot povratni informaciji – učenci jo lahko uporabijo pri nadaljnjem učenju. 

Sodobnejši pristopi preverjanja in ocenjevanja znanja se bolj osredotočajo na pomen kakovosti 

pridobljenega znanja, ki se lahko kaže v globini razumevanja in uporabnosti, kot na sami 

reprodukciji znanja. (Marentič Požarnik, 2004; Vogrinc, idr., 2011; Woolfolk, 2002) 

 

1.4.1 Pravičnost pri preverjanju in ocenjevanju  

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika pravičnega10 definira kot tistega, ki »... ravna v 

skladu z določenimi normami, priznanimi načeli ...« in, »... ki pri presojanju, vrednotenju 

upošteva resnico, dejstva in ravna v skladu z moralnimi in drugimi priznanimi načeli ...« Biti 

pravičen je pomembna lastnost dobrega učitelja, zato se mora truditi, da so njegova dejanja in 

ravnanja pravična, še posebej v razredu in zlasti pri ocenjevanju znanja.  

Kodelja (2006) je v skladu empiričnih edukacijskih raziskav francoskih srednješolcev 

povzel in navedel nekaj ugotovitev v povezavi s pravičnostjo pri ocenjevanju. Za učence je 

pravičnost način učiteljeve obravnave in ocenjevanja učencev. Menijo, da je ocenjevanje 

pravično, če je v skladu z Rawlsovim retributivnim načelom pravičnosti (»... za enako izkazano 

znanje enaka ocena,« (prav tam, str. 210)). Učenci so mnenja, da je učitelj krivičen, če neenako 

obravnava učence, npr. če uporablja negativne ocene kot sredstvo za discipliniranje ali pa če 

kdo zaradi pridnosti in nenehnega aktivnega sodelovanja dobi boljšo oceno. Zdi se jim, da ni 

krivičen šolski sistem ali šola, temveč učitelji. V razredu dobijo občutek, da se jim je zgodila 

                                                           
9 Avtentični testi so postopki preverjanja in ocenjevanja, ki merijo spretnosti in sposobnosti tako, kot bi jih 

uporabljali v posameznih situacijah resničnega življenja. (Woolfolk, 2002, str. 515) 
10 SSKJ (2000): http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=pravi%C4%8Den&hs=1  

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=pravi%C4%8Den&hs=1


24 

 

krivica, kar jih prisili k razmišljanju o pravičnosti. Po eni strani ta občutek zanje nekaj slabega, 

a po drugi strani, je dobro, da razmišljajo o tem, ker jih to razmišljanje osvobodi in jim 

omogoča, da razvijejo nek zdrav odnos, distanco do učitelja. V bistvu jih v nekem smislu 

osvobaja in jih vodi k samostojnosti in avtonomnosti. Učencem ocena, ki (natančno) meri 

kvaliteto izkazanega znanja pri nalogah, ne zadostuje kot jamstvo, da učitelj ocenjuje pravično. 

Učitelj mora v otrocih vzbuditi misel, da je nepristranski. Verjetno jih večina živi v prepričanju, 

da je matematiko lažje ocenjevati kot kakšen jezik ali umetnost.  

 Strokovnjaki (Krek idr., 2005) so na slovenskem ozemlju raziskovali mnenja slovenskih 

osnovnošolskih učiteljev o pravičnosti pri ocenjevanju v šolah. Ugotovili so, da:  

 je dvotretjinska večina vseh anketiranih učiteljev za to, da je ocena odvisna 

le od izkazanega znanja učencev;  

 si učitelji delijo mnenja glede tega, da je treba vse učence obravnavati enako 

– slaba polovica jih je za enako obravnavo in slaba polovica proti, nekaj jih 

je tudi neopredeljenih;  

 je večina učiteljev za to, da naj bo ocenjevanje takšno, da bo omogočalo 

primerjavo znanja, ki ga bodo izkazali učenci; 

 so skoraj vsi učitelji mnenja, da je potrebno učence pred ocenjevanjem 

znanja seznaniti s cilji, standardi in kriterijem ocenjevanja znanja;  

 večina učiteljev meni, da se pri ocenjevanju znanja ne bi smel upoštevati 

uspeh učencev pri drugih predmetih;  

 so si skoraj vsi učitelji skladni v tem, da pri ocenjevanju ne bi smel vplivati 

učiteljev odnos do posameznega učenca;  

 imajo glede upoštevanja učenčeve prizadevnosti pri ocenjevanju znanja zelo 

deljena mnenja – slaba polovica učiteljev meni, da bi bilo treba upoštevati 

učenčevo prizadevnost, tretjina meni ravno obratno, ostali pa so 

neopredeljeni;  

 skoraj celotna populacija anketiranih učiteljev (94,3 %) meni, da se učenca 

ne sme nagraditi z višjo oceno za lepo vedenje, če ni pokazal znanja za višjo 

oceno, kot si jo je zaslužil;  

 velika večina učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, meni, da se discipline v 

razredu ne sme vzpostavljati tako, da bi nedisciplinirane učence kaznovali z 

ustnim ocenjevanjem;  
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 v primeru, da bi bil učenec prizadet zaradi ocene, ki si jo je zaslužil, mu (po 

prepričanju velike večine anketirancev) ne bi smeli dati višje ocene, da bi se 

bolje počutil;  

 75,6 % anketiranih učiteljev ne meni, da je številčnejša ocena pravičnejša od 

opisne ocene in 

 54,2 % učiteljev strinja, da je opisna ocena pravičnejša od številčne.  

 

Zanimivo je spoznanje, da so mnenja večinskega deleža anketiranih učiteljev v povezavi 

s pravičnostjo in ocenjevanjem znanja podobna. Iz vseh ugotovitev raziskav in iz literature 

lahko povzamemo, da je ocenjevanje pravično le, če za vse velja enako. Ni toliko pomembno, 

kakšni so kriteriji ocenjevanje pač pa dosleden učitelj, ki se drži načela, da za vse velja enako.  

 

2 Empirični del  

 

2.1 Opredelitev problema  

 

V magistrskem delu smo s pomočjo intervjujev z učitelji razrednega pouka raziskali 

razloge, zaradi katerih se učitelji v primeru, da jim šola to odločitev omogoča, odločijo, da v 

svojem razredu poučujejo (ali ne poučujejo) tudi lastnega otroka. Kako učitelji vidijo prednosti 

in slabosti odločitve, da poučujejo/so poučevali lastnega otroka v svojem razredu ali celo, zakaj 

se morda sploh niso odločili za to? Poskušali smo ugotoviti, kako tisti učitelji, ki se odločijo za 

poučevanje lastnega otroka v svojem razredu, le-tega pripravijo, da se v razredu obnaša tako, 

da na učitelja ne gleda kot na enega izmed staršev, temveč kot učitelja. Od učiteljev bomo želeli 

izvedeti, kako poskrbijo za to, da med ostalimi učenci in lastnim otrokom ne delajo razlik in ali 

je to sploh mogoče ter, kako zagotoviti, da se tudi otrok ne počuti izpostavljenega oziroma 

zapostavljenega. Zanimalo nas je še, kateri so problemi pri vzgoji, če je oseba hkrati učitelj in 

eden od staršev lastnemu otroku v razredu.  

 

2.2 Raziskovalni cilji in vprašanje 

 

Pred izvedbo raziskave smo si zadali sedem raziskovalnih ciljev. V okviru raziskave 

želimo ugotoviti:  

1. v primeru, da šola to omogoča, razloge za odločitve učiteljev, da v svojem 

razredu poučujejo lastnega otroka; 
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2. razloge za to, da se nekateri učitelji niso odločili za poučevanje lastnega otroka 

v svojem razredu;  

3. kako učitelji vidijo prednosti in slabosti poučevanja lastnega otroka v svojem 

razredu; 

4. kako ravnati v razredu, da otrok upošteva starša kot učitelja in ne kot enega od 

staršev;  

5. na katerih področjih se lahko pojavljajo izzivi ali težave, katera so občutljiva 

področja in kako možne težave odpraviti;  

6. in prepoznati, kakšne načine oziroma principe vzgoje uporabljajo udeleženci kot 

starši in kakšne kot učitelji;  

7. na podlagi raziskave sestaviti predloge za ravnatelje, kako lahko šola kot 

institucija pripomore k lažjim odločitvam glede poučevanja lastnega otroka.  

 

Zastavili pa smo si tudi raziskovalno vprašanje: »Kako poučevanje lastnega otroka 

vpliva na izvajanje pouka na razredni stopnji?« 

Predvidevamo, da poučevanje lastnega otroka bistveno ne vpliva na kakovost vzgoje in 

izobraževanja oz. na izvajanje pouka. Menimo, da to bolj vpliva na odnose znotraj in zunaj 

učilnice – med učenci, med učiteljem in učenci, med učitelji na šoli ter tudi med starši.  

 

2.3 Metodologija 

 

2.3.1 Metoda in raziskovalni pristop 

 

V magistrskem delu smo izvedli neeksperimentalno raziskavo, in sicer smo s pomočjo 

kvalitativnega pristopa proučevali odnos učiteljev do poučevanja lastnega otroka. Kot metodo 

smo uporabili nestandardiziran polstrukturiran intervju.  

 

2.3.2 Vzorec 

 

Naš vzorec je bil neslučajnostni in namenski. V raziskavo je bilo vključenih 12 učiteljev 

razrednega pouka s slovenskih osnovnih šol. Šest je bilo takšnih, ki trenutno poučujejo ali so 

pred kratkim poučevali lastne otroke v svojem razredu in šest takšnih učiteljev, ki se za dano 

možnost niso odločili.  
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2.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Podatke smo zbirali preko vnaprej pripravljenih nestandardiziranih polstrukturiranih, 

individualnih in neposrednih intervjujev za vse učitelje. Večina vprašanj je bila odprtega tipa.  

Vprašanja so bila zastavljena neposredno in posredno – od učiteljev smo želeli izvedeti 

dejstva o njih samih in tudi o njihovih otrocih. Vse odgovore smo snemali in jih prepisali.  

 

2.3.4 Postopki obdelave podatkov 

 

Naredili smo vsebinsko kvalitativno analizo zbranih podatkov. Dobljeni podatki so bili 

obdelani v besednih opisih. Vsi odgovori so bili posneti. Nato je bil opravljen prepis besedila. 

Vsak odgovor je bil uvrščen v določeno kategorijo. Na koncu smo pri analizi naredili še del t. 

i. SWOT analize (Team FME, 2013), in sicer smo se osredotočili le na prvi del – prednosti in 

slabosti.  

 

2.3.5 Pričakovani rezultati  

 

Prepričani smo, da obstaja precej razlogov za to, da se učitelji ne odločijo za poučevanje 

svojega otroka v lastnem razredu – najpogostejši razlogi so lahko npr. strah pred tem, da bi 

njihovi otroci zahtevali nenehno pozornost učitelja (starša), problemi z discipliniranjem in 

ocenjevanjem ter težave z enakovredno in pravično obravnavo otroka v primerjavi z ostalimi 

oz. da bi od svojega otroka zahtevali preveč/premalo. Najverjetneje pa se učitelji odločijo za 

poučevanje svojega otroka v lastnem razredu, ker jim želijo zagotoviti izvrstno izobrazbo in so 

hkrati na tekočem z vsem dogajanjem v povezavi z otrokom. Pričakujemo, da lahko osebnostna 

struktura, ki vpliva na pravičnost pri odnosu do učencev, vključno s pravičnostjo pri 

ocenjevanju znanja, zelo močno pozitivno ali negativno vpliva na odnose med učiteljem in 

njegovim otrokom v razredu, ki ga poučuje.  

Rezultati bodo namenjeni učiteljem in njihovemu razreševanju dilem o poučevanju lastnih 

otrok. Pričakujemo, da bi lahko rezultati pripomogli k razumevanju kompleksnih odnosov med 

učiteljem kot staršem otroka, ki ga poučuje v lastnem razredu, in otrokom.  
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2.4 Rezultati  

2.4.1 Analiza  

 

2.4.1.1 Demografski podatki intervjuvanih učiteljev 

 

Tabela 2: Demografski podatki učiteljev 

 

intervju spol starost poučevanje 

lastnega 

otroka v 

šoli 

delovna 

doba kot 

učitelj 

razrednega 

pouka 

starost, ko 

je 

poučeval/ 

poučuje 

lastnega 

otroka 

starost, 

ko bi 

lahko 

poučeval 

lastnega 

otroka 

razred, v 

katerem 

je/je bil 

učenec 

I 1 ženski 53 da 31 34 
 

1., 2., 3. 

I 2 ženski 57 ne 36 
 

42 1. 

I 3 moški 46 ne 21 
 

37 4. 

I 4 ženski 52 da 26 35 
 

1., 2. 

I 5 ženski 56 ne 35 
 

30 1., 2., 3. 

I 6 ženski 42 da 19 37 
 

1., 2. 

I 7 ženski 46 ne 19 
 

35 3. 

I 8 ženski 53 ne 30 
 

52 5. 

I 9 ženski 46 da 21 38 
 

3. 

I 10 ženski 50 ne 30 
 

35 2. 

I 11 ženski 37 da 12 37 
 

1. 

I 12 ženski 40 da 16 32 
 

1., 2. 

 

Slika 2: Spol intervjuvanih učiteljev 
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Slika 3: Grafični prikaz starosti udeležencev 

 

 

2.4.1.2 Odnosi  

 

Tabela 3: Odnos šole do poučevanja lastnega otroka 

 

Odnos šole do poučevanja lastnega otroka 

Učitelji, izjave Kode  

I2Ž57: »Mislm, da nimamo, nimajo nekega protokola glede tega. Ker pa 

mamo več paralelk, mamo možnost, da te vprašajo oz. ti, če želiš, poveš 

ob vpisu, da dajo otroka v paralelko al pa v tvoj lasten razred.« 

 

I5Ž56: »Ma, jst kolkor mam izkušnje z naše šole, nihče ni mel nikoli 

kakšnih pripomb, ne v pozitivno ne v negativno smer.« 

 

I10Ž50: »Glede na to, da tukaj kar nekaj učiteljev ima ali pa je imelo 

svoje otroke, mislim, da nimajo kej dost proti, tko da bi, da bi … ne vem 

… Nimam vtisa, da bi šola sama mela kej apriori proti.« 

 

I11Ž37: »Načeloma ni nihče reku, da bi blo karkoli narobe glede tega.« 

brez protokola 

I4Ž52: »Te vprašajo prej, če bi. Tud tko od kolegic vem, da so zamenjal 

razred, če ona ni bla za to, da bi svoje otroke učila. Tko da so 

sodelovalni.« 

 

I6Ž42: »Amm … bili so razumevajoči, ker sem navedla razlog, a ne. 

sicer ne navdušeni. Da bi me pa prepričval, da ne pa tud ne. /… / In so mi 

tud zaupali, no, da ne bom jst neke kontrolke jim vnaprej kazala doma in 

tko naprej …« 

 

razumevajoč, 

sodelovalen 

0

1
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I12Ž42: »Odnos naše šole – v redu. Nobenih takih zadržkov.« 

I1Ž53: »Meni so celo priporočli. Meni je vodstvo reklo, da zakaj ga ne bi 

jst učila, glede na to, da ni ocen in ni te zadrege in da v smislu, da frizerje 

tud iščemo vedno najboljše in zakaj ne bi, če verjameš v to, kar delaš. Da 

je neumnost, da iščeš nekje drugje, no … v tem smislu.« 

v prid 

poučevanju 

lastnega 

otroka 

I7Ž46: »O tem se sploh nismo spraševali. Pravilo je bilo, da učitelj ne uči 

svojih otrok in je še vedno.« 
neodobravajoč 

 

Tabela 4: Odnos drugih učiteljev do učiteljevega otroka 

 

Odnos drugih učiteljev do učiteljevega otroka 

Učitelji, izjave Kode 

I2Ž57: »Na predmetni stopnji, k jih je več al pa potem na razredni 

verjamem, da ne. /.../ … dlje od kakšne pohvale ni blo. /…/ Mislim, da ju je 

(kolegica v paralelki) rada sprejela, ker drugače ju ne bi sprejela.« 

 

I8Ž53: »… jst mislim, da v petem razredu nisem mela nič tega občutka, 

zdej na predmetni stopnji, glede na to, da … Ne morem še ocent, no. … Ne 

morem nekih ocen dat, glede na to, da vidim, da majo navsezadnje vsi, bom 

rekla pridni učenci al pa taki, a ne, dostkrat učitelji itak prevagajo tud na 

predmetni stopnji pa zaokrožujejo navzgor. Zdej, a je to pr vseh al samo pr 

moji … vidla sm, da je blo ene parkrat tko, da mi je omenla sama.« 

 

I10Ž50: »Zagotov so mal pogledal, a ne. Ker če ti zaupaš svojga otroka 

nekomu, a ne, je potem že … čist podzavestno: »Aha, ja, zaupala mi je. 

Morm mal pogledat.« Tud če ne, maš mal tistega občutka pr seb. Vsaj te 

kolegice, ja, so zagotov mele mal tega občutka.« 

 

I11Ž37: »Ne bi rekla, da jo kej drugače obravnavajo. Vsaj z 

razredničarkami do zdej nisem mela tazga občutka. Amm … jo pa na 

hodniku malček drugač zato, ker jo poznajo. /…/ V razredu pa definitivno 

ne.« 

 

I12Ž40: »Tukej, na podružnici je bilo to čist samoumevno. Nisem začutla 

kakšnih čudnih pogledov al kakšnih dvomov al kokrkol.« 

normalen, 

pozitiven 

I1Ž53: »Pol na predmetni stopnji pridejo kaki problemčki pa da pol hočejo, 

kako bi rekla … a ne, da ne gre po isti poti, a ne, pogovor s starši. Ti pač 

tam mimogrede dobiš, a ne, »Ti, tvoj je pa klepetav.«« 

 

I4Ž52: »Vedno višje, k je šla, vedno težje je blo. Ja. Pr enih profesorjih. 

Ker amm … /…/ Ne tok pr oceni, ampak pr tretiranju … /…/ Tko da višje 

kot greš, večje so težave. Ne sam zarad ocen. Tud otroc so v puberteti, 

začnejo svoje. Nihče drug ni tolkrat na tapeti kokr tvoj. /…/ Ja, bli so 

drugač obravnavani, ker so moji. Otroc so mi tko rekl.« 

 

I7Ž46: » … da učitelji, ki tega otroka učijo, majo enega starša vedno na 

šoli, v zbornici, ne in vsako sekundo lahko tega otroka namočijo, takoj 

povejo, zatožijo, kličejo: »Prid sem, poglej, kaj je naredu.« Tko da za tega 

negativen 
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otroka je najboljše, da ni na isti šoli kot starš. Če se le da. Ni v redu. Jst 

mislim, da je on nekok prikrajšan, no. Za tisto svobodo, no.« 

 

I9Ž46: »Učitelji so bli, kako bi rekla, kar preveč negativni, no. Kot sem že 

prej povedala. Takoj so povedali meni, kaj se je zgodilo al pa, kaj je on 

delal. Tudi na njega so takoj: »Aha, bom pa mami povedal. Aha, bom pa 

mami povedala. Aha, tega ne delaš …« Se spominjam, enkrat je celo ukor 

dobil, ne. K je enmu učitelju neki rekel. Ampak mi je reku: »Mami, ampak 

sej nisem jst edini, ki mu odgovarja. Mu tud drugi odgovarjajo.« to pol v 

višjih razredih, ko ga niti nisem jst več učila. Tko da … otroci učiteljev, k 

jih učijo celo al pa k so v isti hiši, nimajo nikol protekcije. Vedno so 

nekako bolj … pod budnim očesom vseh ljudi, ki so tukaj.« 

 

Tabela 5: Odnos med učiteljem, ki ni poučeval/ne poučuje lastnega otroka v šoli in njegovimi 

sodelavci 

 

Odnos med učiteljem, ki ni poučeval/ne poučuje lastnega otroka v šoli in njegovimi 

sodelavci 

Učitelji, izjave Kode  

I2Ž57: »Bili sva tud dogovorjeni, da bom jst njene učila, ampak sem šla pol 

ravno na porodniško. Haha. Sva se pa veliko pogovarjali o razredu … /…/ 

Sicer pa nisem jst nč izrabljala tud najinega prijateljstva v tem smislu, da bi 

kej dodatno spraševala. Niti ni ona v tem smislu, da bi mi koga zatožla, da 

bi jst zvedla kakšno stvar preden bi mi jo onadva povedala. Mislm, da sva 

imeli čist korekten odnos. /…/ …tudi moram rečt, da so meli do mene 

korekten odnos. Tud nikol niso tko, da bi me na stopnicah kej ustavljali. To 

nikoli/…/« 

 

I8Ž53: »Ne, men je rekla, da je bla čist neobremenjena. Zdej mogoče je mal 

drgač, ker je bla pridna učenka, sposobna in tko. /…/ Ne, je bla 

neobremenjena. /…/ Ne, ne. Ne, ne. Zdej prav poslušam se, da bi se spomnla, 

ampak ne. Se nisem nikol vmešavala nalašč. Ene dvakrat mi neki ni blo, ne, 

ampak jst mislm, da je to prou, da to učenci in otroci sami rešjo. In tud mislm, 

da ni nč narobe, če kdaj kdo od učiteljev nardi kej narobe.« 

korekten 

I10Ž50: »Zagotov so mal pogledal, a ne. Ker če ti zaupaš svojega otroka 

nekomu, a ne, je potem že … čist podzavestno: »Aha, ja, zaupala mi je. 

Morm mal pogledat.« Tud če ne, maš mal tistga občutka pr seb. Vsaj te 

kolegice, ja, so zagotov mele mal tega občutka.« 

 

I7Ž46: »… njo so moji kolegi učili, ampak jst se nisem nikol z njimi 

pogovarjala na hodnikih al pa kar koli in ona ni mela delavnih navad. In 

tud, ko je dobila kakšno slabo oceno, recimo, ko so se kolegi razburjali … 

jst se nisem nikol. /…/ Moram pa rečt, da so bli kolegi nervozni, ker so 

mogli to naredit. In jst sm tud nervozna, ko moram kakšnemu … ne, ker 

pričakujem kakšne komentarje, ne, in sem jih tud že dobila.« 

obremenjen  

 

Tabela 6: Odnos med učiteljem, ki je poučeval/poučuje lastnega otroka v šoli in njegovimi 

sodelavci 
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Odnos med učiteljem, ki je poučeval/poučuje lastnega otroka v šoli in njegovimi 

sodelavci 

Učitelji, izjave Kode  

I11Ž37: »Z večino se naš odnos ni spremenil, je pa bila učiteljica v prvem 

razredu. Z vzgojiteljico sva imeli enak odnos. Ves čas. Učiteljica pa … sem 

imela občutek, da je malček bl zadržana do mene tisto šolsko leto, ko jo je 

ona poučevala v prvemu razredu. Je pa tako, da je ona na splošno malo bolj 

zadržana oseba, nisva tako blizu, da bi jo jst loh vprašala, kako pa zakaj. Na 

koncu šolskega leta, ko smo pač mi, učitelji, že zaključevali, sem se ji jaz 

lepo zahvalila za prijeten vstop v šolo, za to obdobje in sem rekla: »No, 

zdej sem pa vesela, da se bova spet loh malo bolj sprostili, da bova spet loh 

normalno kot kolegici komunicirali.« Ni pa nč ona komentirala to.« 

brez 

posebnosti 

I1Ž53: »Amm … najprej so se čudili, če si to upam, v tem smislu, ne, če sem 

dobro premislila, amm … pol pa je ta odnos šel tud naprej. /…/ Pol na 

predmetni stopnji pridejo kaki problemčki pa da pol hočejo, kako bi rekla ... 

a ne, da ne gre po isti poti, a ne, pogovor s starši. Ti pač tam mimogrede 

dobiš, a ne, »Ti, tvoj je pa klepetav.« Ampak, amm … ker jaz učim na 

razredni stopnji, a ne, ne grem vsak odmor gor.« 

 

I4Ž52: »… vedno bolj težko v smislu, da že v zbornico ne želiš … niti noben 

starš ni tega deležen, da v zbornic, še preden se je karkol ohladil, da že 

poslušaš tist … joooj! /…/ … sploh te učitlce. Še ohladi se ne, pa že prlaufa 

v zbornico in sem že poslušala, kaj je moj naredil, kako se je obnašal. /…/ 

Nihče drug ni tolkrat na tapeti kokr tvoj.« 

 

I9Ž46: »V slabem smislu. Nič dobrega. Kar me je nerviralo je blo to, da sem 

zelo hitro izvedela VSE. In to isti dan, isti moment, tist trenutek.«  

 

I12Ž40: »Mogoče potem mal bolj, ko so one učile mojega otroka. Sm 

takrat mele mal bolj … tistga: »Joj, zdej pa kolegica gleda v zvezke, kaj 

smo mi notr zapisal./Kako sem ji test popravla?« pa take stvari. Ko sem 

prišla na pogovorne ure … takrat mogoče mal drugačen občutek. Ko sem 

pa jst sama svoje otroke učila, pa sploh ne.« 

negativen  

 

Tabela 7: Odnos med otroki v razredu (velja za učitelja, ki je poučeval/poučuje lastnega 

otroka v šoli) 

 

Odnos med otroki v razredu (velja za učitelja, ki je poučeval/poučuje lastnega otroka 

v šoli) 

Učitelji, izjave Kode 

I1Ž53: »Jaz nisem opazila, ker mislim, da sva tud midva mela te vloge 

postavljene in oni so dobesedno pozabili na to.« 

 

I4Ž52: »Ne, nisem mela nobenega občutka, da bi kdaj karkoli … niti ni ona nič 

rekla. Sej pravim, da je to le razredni pouk. Je to ta starost, da še ni tega občitit. 

Najbrž, da če bi blo kasnej pa da bi ble še ocene, bi blo drgač.« 

 

brez 

posebnosti 
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I9Ž46: »Amm … meni nikoli ni rekel, da so se mu karkoli posmehovali al pa, 

da so mu rekli, da ima pač protekcijo. So vidli, da sem bla stroga do njega tok 

kot do vseh ostalih. /…/ Ne, nič ni vplivalo na njihovo psihodinamiko. Ne, ne, 

nč.« 

 

I11Ž37: »Nč mi ni povedala, da bi karkoli blo. Ma jst mislim, da ne. /…/ Do 

mene niso dali nikoli takih signalov, da bi blo kej drgač. Pa jst tud nism vidla, 

da bi blo kej drugač.« 

I12Ž40: »Ja. Med otroki pa. Tle je pa mogoče otrok na slabšem, ker se 

zaveda, da je mami tud učitlca. In največji problem, k smo ga mel, je bil 

rojstni dan, ker je vedla, da jst pa njenih sošolk ne bom domov vabila na 

praznovanje, da pač bo nekej prnesla za rojstni dan v šolo, celega razreda 

otrok, učencev, pa pri nas doma ne bo. In je bla užaljena: »Vsi lahko doma 

praznujejo, jst pa ne morm.« Tko. Pa so si drugi misll: »Pa sej ti mami doma 

vse pove pa pokaže.« Ampak smo razčistl, da tega ni in smo mel čisto vest. So 

pa mel otroc pomisleke, sploh, ker je bla uspešna učenka: »Ja, sigurno si ti 

doma že kej vidla.« Ni. Je blo super, no, da se je s sošolkam pogovorila, da je 

blo to jasno tud njim povedan, da ni.« 

zavistnost 

ostalih 

otrok 

 

Tabela 8: Odnos med učiteljem, ki je poučeval/poučuje lastnega otroka v šoli in njegovim 

otrokom doma in v šoli 

 

Odnos med učiteljem, ki je poučeval/poučuje lastnega otroka v šoli in njegovim 

otrokom doma in v šoli 

Odnos doma kode Odnos v šoli 

I1Ž53: »Uff … ko je bil 

majhen … zelo ljubeč in 

crkljiv in posesiven /…/ 

Potem pa se mi zdi, da se je 

odnos z njegovim 

karakterjem seveda malo 

spremenil, ampak jaz 

mislim, da mamo zlo ljubeč 

odnos tud zdej, na seveda 

drug način, ampak ja, se 

zelo dobro razumemo.« 

ljubeč  običajen 

(učiteljica - 

učenec) 

I1Ž53: »Normalen, običajen, 

v šoli je bil zlo običajen. Tud, 

ko je bil na predmetni stopnji, 

od drugega razreda je sam 

hodil z avtobusom domov, 

tako da ni blo nobenega 

čakanja in ko sva midva prišla 

do šolske stavbe, parkirala 

avto, zjutraj seveda sva hodla 

skupaj, sva midva postala … 

nisva bla več mati in sin. To 

vlogo sva igrala do konca. Tak 

da jst mislim, da je bil tak, ne 

znam druge besede najt, 

normaln odnos.« 
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I4Ž52: »… iskren odnos. 

Pomeni, primer, da … sva 

predebatirali kakšno 

situacijo, ki se ji je zgodila, 

da je tud ona men povedala. 

Iskrenost, zaupljivost. To 

sva meli en dogovor, da sva 

se potem pogovorili. 

Iskrenost. Potem, amm … 

empatija. Da sm doma mal 

nadoknadila. Haha. Da sm 

bla doma mama, da nism 

bla čist učitlca, ampak kot 

mama, da sva predebatirali, 

kako se je ona počutla. 

Empatija in amm … 

iskrenost, empatija … pa 

igrivost. Da sva se skupaj 

nasmejali, se pohecali, 

zaplesali in tko.« 

iskren 

 

 

 

 

zaupljiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empatičen  

 

 

objektiven 

 

 

 

 

 

 

nedostopen 

 

 

 

 

 

profesionalen  

I4Ž52: »V šoli? Je pa kontra 

blo. V šoli pa … tri besede 

spet? Ja, bom rekla … amm 

… skušaš bit objektiven pri 

pohvalah, pri ocenjevanju. 

Sicer ni blo ocen, ampak 

vseen. Daješ nazaj feedback. 

… potem sem bla rahlo 

nepristopna do nje. Tok kokr 

ostalim, ampak jst sm 

vendarle mama, a ne … 

nepristopna v smislu, da se 

glih nisva tm kar naprej 

objemali več kt bi blo treba. 

Amm … tretje pa … hmm … 

ja, sem se zlo trudla bit 

učitlca ne mama. Bl, bl … 

profesionalen odnos. To 

pomen, da sem se trudila biti 

učiteljica.« 

I6Ž42: »Zaupen odnos, smo 

se zmeri pogovorile. Če je 

bla v razredu kakšna taka 

situacija v šoli, sem 

razložila zakaj … al pa kej. 

Zaupen, torej, amm … 

potem samostojnost … 

onidve sta zmeraj vedli, da 

jima vnaprej ne bom nič 

povedala. Doma sta delali 

domače naloge in tko. Sem 

jima pa doma pomagala kot 

mama. Če se je kej 

zataknlo, sem pomagala. 

Ampak sem čim bolj 

navajala na samostojnost. 

Tko kot bi moral vsak starš. 

Zaupanje, samostojnost in 

… in prijateljstvo. Mi se 

dobro razumemo. Ni tko, da 

bi vse pustila, ampak je tko 

… sproščenost mogoče. Ja, 

sproščenost.« 

zaupen 

 

 

 

 

 

 

samostojnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sproščenost  

zaupanje  

 

 

upoštevanje 

dogovorov 

 

 

 

sodelovalen 

 

I6Ž42: »Zaupanje je spet ta 

prva. Jst sm jima zaupala, da 

bosta upoštevali vse to, kar 

smo se doma dogovorili 

doma, da bom jst v šoli 

učitlca, ne. enakovrednost z 

drugimi. Pa enakost med 

otroki, da nimata privilegijev. 

Pa … kaj še … zlo težko tko 

na hitr. Pa sodelovanje. 

Sodelovanje z mano in s 

sošolci. Ta odnos do sošolcev 

in skupaj z mano.« 

I9Ž46: »Strpen, čist v redu. 

Uspešno. Ta odnos je bil 

sigurno uspešen, in 

pozitiven. Tko da … 

mislim, da je bil čist v 

redu.« 

strpen 

pozitiven 

prijeten 

 

strpen, 

pozitiven,  

prijeten 

I9Ž46: »V šoli isto. Uspešen 

… nč kej tko. Bi rekla, da isto 

kot doma. Nč kej drugač.« 
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I11Ž37: »Doma: topel, 

ljubeč, zdej še kakšno mal, 

da ne bo vse pozitivno … še 

kakšno mal … Jst recimo 

gledam najin odnos včasih 

malček bolj od daleč in si 

mislm: »Uf, to pa, k pride v 

puberteto, bo še napeto. Tko 

da … mogoče včasih malo 

napeto.« 

topel 

 

ljubeč 

 

 

 

 

včasih napet 

običajen  I11Ž37: »V šoli …normalno. 

Običajno. Nimam kej druzga 

za rečt.« 

I12Ž40: »Doma: ja … to je 

pa za premislit. Dosledno, 

amm … amm … kaj jst vem 

… zlo odgovorno, mogoče, 

no. Ker sem od nje 

zahtevala in prčakvala eno 

odgovornost za šolsko delo 

in za vse stvari. Sem jo 

navajala na to, da ni moja 

dolžnost, da ji prpravm 

šolsko torbo, da ji oblačila 

uredim. Pa …tud ena … 

hmm … amm … Kaj bi še 

izpostavila? Ne vem, bolj 

na strogost mi vleče, no.« 

 

 

doslednost 

 

odgovornost 

 

 

strogost 

 

 

strogost 

 

 

redoljubnost 

 

priprava na 

življenje - 

realen 

I12Ž40: »Ja precej podobno, 

no, ja. Očitno sem taka bolj 

stroga, redoljubna povsod. 

Kar zahtevam, pričakujem od 

svojih otrok doma, tud enako 

v šoli. Življenje je kruto in jih 

je treba pripravit na to. 

Včasih otroc koga zatožijo pa 

se pogovorimo, ampak 

povemo, ne, da tako v 

življenju bo, kako ravnat v 

takih situacijah.« 

 

2.4.1.3 Razlogi za odločitev glede poučevanja lastnega otroka v šoli 

 

Tabela 9: Razlogi za odločitev glede poučevanja lastnega otroka v šoli 

 

Razlogi za odločitev glede poučevanja lastnega otroka v šoli 

Z
A

 

Učitelji, izjave Kode  

OBJEKTIVNI 

I4Ž52: »Amm … zato ker je pač blo … ni se mi 

zdel moteče zaradi tega, ker ni blo ocen. /…/ Se mi 

ni zdelo sporno. Tud njo sem vprašala, če bi bla v 

mojem razredu pa je čist lepo sprejela, v redu se ji 

je zdel.« 

brez ocen 

I9Ž46: »Tu je bla odločitev, ker je bil on v tem 

razredu, sem jst kot učitlca pripadala temu razredu. 

Ni blo možne menjave.« 

 

I12Ž40: »Jst sm mela stalno zaposlitev, tukaj je blo 

moje delovno mesto. Sem iz tega kraja, se pravi 

šolski okoliš mojih otrok in meni je blo 

samoumevno, da obstaja možnost, da učim soje 

otroke. Meni to ni bila ovira.« 

pripadajoč učitelj 

tistemu razredu 

 

OSEBNI  
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I6Ž42: »Bil je zlo oseben razlog … jst nisem želela, 

da ta oseba uči hčerki zato, ker je bila zlo groba. 

/…/ Moje hčerke so že doma imele zelo grobega in 

glasnega očeta, ki je kričal ves čas na njih. In da bi 

moje punce še v šoli to prenašale /…/ … težko je 

blo, no, težko. Tko da takrat pa res nisem želela. 

Zato sem jih poučevala. Čeprav nerada, ampak … 

če ne bi blo takšne situacije, jih sploh ne bi želela. 

To je bil izhod v sili, nujen. Ni bla to neka moja 

muha … to je bil oseben, oseben razlog.« 

učitelj v paralelnem 

oddelku 

I1Ž53: »Zato ker sem bla jaz vključena v en 

projekt, kjer smo imeli vsak dan angleščino v 

prvem razredu in ker sem verjela v ta projekt … in 

tud zarad tega projekta sem v bistvu ga učila.« 

projekt 

P
R

O
T

I 

OBJEKTIVNI  

I3M46: »Ne živimo v Ljubljani, tako da se vozimo 

in se mi zdi najbolj ekonomično, pa sej tud najbolj 

higiensko, da so tam, kjer so. Pač v svojem okolju.«  

 

I5Ž56: »Zato, ker se mi zdi, če je boljše, če je otrok 

pri drugem učitelju, ker se mi zdi, da ker sem jaz 

mam, amm … se rajši izognem temu, da bi bla 

pristranska. Pa čeprav vem, da bi se trudila 

maksimalno in se bojim, da bi šla pol pa v drugo 

skrajnost, da bi bla pa pol tolk bolj zahtevna do 

otroka – svojega kokr pa do drugih. Ne vem, tega 

res ne bi nardila, no.« 

drug šolski okoliš 

OSEBNI  

I10Ž50: »Zato, ker je, kaj pa vem, občutek je 

čuden, ne … Otrok je zmeden. Ne ve, al si ti zdej 

mama al si učitlca. Tud ti maš tak zmeden občutek. 

Pa zmeri sm mela vtis, da bi do svojih bla bolj 

stroga v primerjavi z ostalimi. Da bi mogoče od 

njih več zahtevala, več pričakovala, bolj bi moral pr 

mir sedet al pa kej podobnega. In se mi je zdel, da 

bi … ne vem … k da bi jim neki vzela. Neko 

možnost, k bi jo pa pr kolegici lahko imel … bi bli 

bolj enakovredno obravnavani, no.« 

subjektivnost, 

pristranskost 

I2Ž57: »Zdej v tem času, ko sta moja dva šla v prvi 

razred, sem jst to naredila, ker smo imeli en 

poseben program konvergentne pedagogike. V tem 

programu je bla vključena že angleščina. Nisem 

želela, da jo imam jst, želela pa sem, da je v tem 

programu.« 

projekt 

I7Ž46: »Men se zdi nehigienično do vseh treh 

strani – do starša, do učiteljev … ostalih in do 

otroka, da starš pač uči.« 

»nehigienično« zaradi 

odnosov 

I8Ž53: »Lej, te kolegice, k so ble v aktivu, so ble 

čist v redu pa se mi zdi, da to je čist fajn. Bom rekla 

za mene in za njo, da je blo bolš. Poleg tega je pa 

ločeno dom-šola in 

zaupanje v kolegico 
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ona tak tip, da mislim, da ne bi bila zadovoljna, ker 

ma rajši, da se mami ne vmešava glih nekam. To 

smo hotele tok nekok čist ločit, kaj je šola pa kaj je 

pol doma.« 

 

2.4.1.4 Prednosti poučevanja lastnega otroka v šoli 

 

Tabela 10: Prednosti poučevanja lastnega otroka v šoli 

 

Prednosti poučevanja lastnega otroka v šoli 

Učitelji, izjave Kode  

I5Ž56: »Prednosti so prav gotovo to, da ga dobro doživiš še na drug način, 

a ne, ne samo kot sina, hčer, ampak tud kot učenca, kot sošolca, kot 

prijatelja, kot vrstnika. To je čist druga slika, a ne, kot otroka, k ga vidš s 

prijateljčki, ko se igrajo doma al pa na igrišču, a ne.« 

 

I10Ž50: »Prednosti … prednost je zagotov, da ga spoznaš tud kot učenca, 

ker je … Vseeno se otrok doma drugač obnaša, k je tvoj otrok, kot pa v 

razredu. Spremeni vlogo zarad sošolcev, zarad skupine, pač, spremeni. K je 

tud drug prostor. Za njega je to neke vrste služba in se tud drugač obnaša 

kot pa sicer doma, ne.« 

 

I4Ž52: »Amm … hmm … prednosti … prednost je mogoče, da …mogoče 

prednost kot to, da ga poznaš kot otroka tud v drugi vlogi kot svojega 

lastnega otroka. Mogoče kakšne njegove reakcije al pa karkoli. Ne vem, če 

veš, da se ne rad izpostavlja, pač mogoče upoštevaš to njegovo … 

osebnostno ga poznaš no.« 

otroka 

spoznaš na 

drugi ravni, 

v vlogi 

učenca, 

sošolca, 

prijatelja 

I1Ž53: »Sej za ocene sem vedla, da jih ne bo, a ne.« 

 

I2Ž57: »Sploh zato, ker je v zdajšnjem sistemu opisno ocenjevanje in ni 

tega klasičnega ocenjevanja, kot je blo mojem obdobju in še prva dva 

razreda …« 

opisno 

ocenjevanje 

 

I1Ž53: »Prednost je bla pa v bistvu samo ta, no, da bo mel angleščino od 

prvega razreda naprej. In sem verjela v to, da je dobro in metodika je bla 

tako no, da so jo globalno sprejemali, dojemali …« 

 

I2Ž57: » … ker sem verjela v ta program, ki smo ga izvajali in mi je blo 

zelo pomembno, da mata angleščino od prvega razreda in bi tud to peljala 

naprej.« 

angleščina v 

prvem 

razredu 

I2Ž57: » … se mi zdi, da otroci še ne dojemajo. Vsi otroci nas kličejo po 

imenih. Včasih se velik otok zmoti in te pokličejo mami.« 
otroci v 

prvem 

triletju še ne 

dojemajo 

I2Ž57: »Mogoče, da bi bla kakšna prednost, če bi bil otrok kej 

handikapiran, da bi rabu kakšno posebno nega zarad gibalne oviranosti al 

pa kakšne druge. In tukaj pač bi bil ta prehod in stres za otroka manjši, če 

bi ga mama al pa oče učila. V tem smislu, da ga bolj poznaš.« 

handikepiran 

otrok 

I9Ž46: »Prednosti so v tem, da mu znaš doma tud razložit. Ker jih 

predavaš pred tablo pa tud potem doma. Veš, kaj želiš od njega.« 
učna pomoč 

doma 
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I12Ž40: »Je bil mogoče otrok mal v prednosti zarad tega, ker sem lahko 

doma mal pomagala. Pa nisem hotela tko direkt povedat, ampak sem 

otroka napeljala na to, da se je spomnil, kaj ma za nalogo. Da se je, da je 

začel pripovedovat o tem, kaj smo delal v šol.« 

I11Ž37: »Je pa dostkrat kakšno obvestilo in na oglasni tabli. Dost je takih 

stvari, k jih izvem, k jih nekateri starši ne vejo.« 
obveščanje 

I12Ž40: »Pa prednost, ja. Ni blo treba posebej na pogovorne ure hodit, 

recimo. Sem lahko za vsak mesec nardila udeležbo, a ne. In s tem smo bli 

na tekočem.« 

ni dodatnih 

pogovornih 

ur 

I6Ž42: »Ja prednost je to, da je otrok bolj sproščen, da se ne boji. Je to 

prednost.« (težka družinska situacija, v razredu, pri mami »varno zavetje«)  
sproščen 

otrok 

 

2.4.1.5 Slabosti poučevanja lastnega otroka v šoli  

 

Tabela 11: Slabosti poučevanja lastnega otroka v šoli 

 

Slabosti poučevanja lastnega otroka v šoli 

Učitelji, izjave Kode  

I10Ž50: »Drugač pa slabost pa zagotov ta, da veš … Nobene stvari ti ne 

more zamolčat. Potem je res pod kontrolo skorajda 24 ur na dan. In jst 

mislm, da to ne more bit ne za otroka najboljši občutek, pa tud zate v 

končni fazi ne.« 

stalen nadzor 

nad učencem 

I7Ž46: »Ti ga pa lah tko na ozko prpraviš na tisto, kar mora znat.« ozkogledno 

poučevanje 

I2Ž57: »… jst mislim, da ta odnos mama-sin-hči se mora v šoli končat, 

da se vzpostavi neka druga vez, da pač otrok je normalno, da se v tem 

obdobju, ko se šola, da se sreča z eno drugo avtoriteto, da pač spoštuje 

šolska pravila in da jemlje svojo mamo v razredu kot učiteljico, da pač 

tud sam odmisli to relacijo … ker mislim, da je to boljše za njegov 

razvoj. Drugače pa se mi ne zdi, da je treba ta odnos mati-otrok imeti v 

šoli. Mislim, da je celo nepotreben in neustrezen. Zato, ker je šola druga 

relacija. Ti si tukaj učitelj in tko naj te otrok tud kliče.« 

 

I1Ž53: »Amm … predvsem to, al se bom znala jaz obnašat do njega kot 

do učenca, kako se bo to razmerje oblikovalo, kako ga bodo drugi 

gledali.« 

 

I4Ž52: »Več pomanjkljivosti vidm, kljub temu da sm se takrat odločila, 

v tem, da je neka čudna relacija. Neka čudna relacija se takrat vzpostavi. 

Nekak tvoj otrok ni več sam tvoj otrok, ampak je tud tvoj učenec in 

moraš bit objektiven.« 

odnos mama-

otrok v šoli 

I1Ž53: »Mela sem tud lastno izkušnjo. /…/ In tu pol lastno izkušnjo 

prenašaš, ne in si misliš: »Ja, pa ga bodo šikanirali …«« 

 

I2Ž57: »… recimo, jst sm iz vaške šole in amm … In, če jst mal pobrskam 

po spominu in če se spomnim, kako smo meli mi odnos do učiteljskega 

otroka, se kar zgrozim. /…/ V smislu tega, naj pove, kaj bo za kontrolko, 

kaj bo jutri spraševala … po drugi strani smo bili pa zelo kritični. Tud 

pritiski 

vrstnikov, 

izpostavljenost, 

odrekanje 
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mamica, jst vem kot učiteljica, vem, da je bila učiteljica kot mama do 

svojega otroka mnogo bolj stroga pri ocenjevanju, ker verjetno tud sama 

ni želela, da bi ji kdo reku, da ma njen otrok kakšen privilegij. No, bolj v 

tem smislu, če se spomnim tega, kako sem jst to doživljala, se mi ne zdi 

prijetno za otroka.« 

 

I6Ž42: »Nisem želela, da so drugi otroci ljubosumni na mojega otroka, 

zato smo se že doma pomenile, da me niso mami klicale. Sem bila 

učiteljica in sem se do njih obnašala enako kakor do drugih. Nobenih 

privilegijev, nobenih prednosti. /…/ Ja, pa dostkrat jim tud kej odrečt sam 

zarad tega, da ne bojo drugi misili, da je kej privilegirana. Pa tud, kadar 

smo izbirali kakšne likovne izdelke za na natečaj, ne, so ble obe zelo dobre 

v risanju in slikanju in jih jst nism želela pol naprej rint, da ne bi rekli, da 

sem od svojih hčerk izbrala. Ampak sem pa potem drugim učitlcam dala 

te izdelke, da so drugi izbrali. Pa so ble izbrane, no. Pa sem rajši vidla, da 

kdo drug to naredi glih zarad tega, no. Da mi ne bi kdo očital, da so pa 

zdej moje dobile, ker bi jih jst dala naprej. Tako.« 

 

I12Ž40: »Mela sem eno učenko, k mi je skos pod prste gledala. Taka 

nezaupljiva. In amm … ko sem jst svojo hči spraševala, je ta deklica 

nehala z delom in samo naju gledala pa poslušala. Če bom res pošteno 

ocenila. Da ne bom kej pogulfala. Tko da tiste stvari, k posameznike 

zmotijo, no.« 

I3M46: »Jst niti ne bi rekel, da bi bla kakšna prednost, kvečjemu tista 

slabost. Pa mogoče v enem smislu, da bi bil bolj strog do njega pa bolj 

nepopustljiv, v tem smislu. Lahko bi se zgodilo pa ravno obratno, a ne, 

da bi bil pa preveč subjektiven. Da bi mu pač določene zadeve toleriral. 

Lahko, lahko pa seveda tud ne, bi šlo lahko čist v nasprotno smer, a ne. 

Tko da se mi zdi bistveno bolj pametno, da ne, če se le da. Če se pa pač 

ne da, ok, vzameš to v zakup.« 

 

I4Ž52: »Nekak tvoj otrok ni več sam tvoj otrok, ampak je tud tvoj 

učenec in morš bit objektiven. Se prav ne moreš to, da jo jst poznam, 

vzet kot plus, hkrati pa ne smeš njega ne izpostavljat napram drugim 

učencem, se pravi, da bi favorizirala al pa da bi mu kej pri …, pri…, pri 

…, prihranila. Amm … ne moreš, kaj pa vem, da jim kot kakšno krivico 

narediš al pa da jim skoz prste gledaš.« 

 

I8Ž53: »Zdej bom rekla, slabost je mogoče to, kar sm rekla, da se 

prevečkrat meša to, kar je šola pa to, kar je doma. Ker tist, ko si mama, si 

pač mama, če si učitlca, si kot učitlca. Je spet tko, bom rekla, dost 

ločeno. Čeprav smo se pogovarjale, kaj delajo v šoli pa tko pa morm 

rečt, da tud včasih je hotela moj komentar, če s čim ni bila zadovoljna. 

Tukej sm bla pazljiva, da nisem nikol, tko kokr rečejo, pred otroki 

govorila karkoli, ne vem, je blo med učitelji al pa neke take stvari. Zdej 

to bi bla slabost mogoče, da bi bla jst preveč obremenjena s tem, da ne 

bo mela neke protekcije, kot učiteljeva učenka, da bi lahko ona od 

kakšnih, a ne, glede na to, da je, bom rekla, dost dobra učenka, da bi bil 

mogoče kakšen halo efekt pa da bi jo kakšni učenci: »Ja, to je pa zato, k 

si od učitlce,« al pa »K te mami uči.« in nisem hotela, ker na to je pa ful 

obremenjenost 

učitelja, ki 

poučuje 

(pravičnost, 

protekcija, 

subjektivnost 

…) 
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občutljiva, ma tko ta čut za pravičnost in po moje bi se ji ful fržmagalo, 

če bi kdo reku, da je zato pet dobila al pa, da je že vedla, kaj se bo pisalo. 

/…/ Mislim, da bi bla do nje jst preveč stroga. Glih zato, ker ne bi hotla, 

da bi drugi mislili, ne … to bi blo slabo za njo. Zakaj bi ona mogla trpet 

zarad tega? Al pa bit kdaj tko izpostavljena.« 

 

I9Ž46: »Slabost je pa v tem, da hitr vidiš njegovo znanje med poukom, 

njegovo obnašanje. In pol doma hitr začneš … popravljanje napak je hitr, 

a ne … in otrok je … Kot mama, kot učtlca, ne vem. Ni v redu. Je pa 

bolj strogo. Več mora znat. Več mora znat. Nobene protekcije ni mel on 

pri meni, niti enkrat.« 

I12Ž40: »Amm … ja, slabost je mogoče bolj zarad drugih staršev, zarad 

drugih otrok. Ker so mel pa oni mogoče mal zadržke, mal dvome al je 

tole čist v redu. Ena mama mi je enkrat rekla, da nimam srca, kako lahko 

svojega otroka učim.« 

dvomi staršev 

drugih otrok 

I5Ž56: »Pomanjkljivost se mi pa zdi to, k sm rekla, a ne, da se mi zdi 

boljše, da je otrok čist v svoji sredini, brez mame. Da mora znat sam 

skrbet za svoje stvari, da nisem jst tista, kot mama, da ga na tisto stvar 

spomnim, zdaj, ne vem, če sm jo v šoli naročila.« 

 

I11Ž37: »… Nekateri otroci so kar samostojni, pa niso čist, a ne. 

Nekateri jim prepustijo, da grejo v šolo sami in iz šole sami, in da jih 

obveščajo o vseh stvareh. Nekateri starši enkrat na leto pridejo v šolo 

sploh pogledat.« 

pomanjkanje 

otrokove 

samostojnosti 

I6Ž42: »Slabost pa, ker sem morala to (razlog za poučevanje)prikrivat.« prikrivanje 

 

2.4.1.6 Mnenje učiteljev o šoli kot instituciji iz vzgojno izobraževalnega vidika  

 

Tabela 12: Mnenje učiteljev o šoli kot instituciji iz vzgojno-izobraževalnega vidika 

 

Mnenje učiteljev o šoli kot instituciji iz vzgojno-izobraževalnega vidika 

Učitelji, izjave Kode 

I2Ž57: »Da se mi zdi, da sta vzgoja in izobraževanje enakopravna elementa, 

vsaj v prvem in drugem razredu, kjer zdaj jst večino časa učim. Zdaj moram 

rečt tko, da brez vzgoje ni potem učenja. In da prvi razred, je v pretežni 

meri zelo vzgoja in zaradi … ko uspeš si uredit stanje v razredu, se tudi 

učiš. Da bi rekla 50 – 50 % je pomembno. /…/« 

 

I3M46: »Jah nekje … v bistvu gre za oboje – gre za vzgajanje in za 

izobraževanje. Tko da ne bi mogu za eno stvar se prav fiksirat. Mogoče 

nekje na sredini, no, se prav da si odprt na eno in na drugo stran. Nikakor 

pa ne samo na eno al pa samo na drugo, ker pač to gre istočasno.« 

 

I5Ž56: »Jst mislim, to je moje res mišljenje, da sta vzgoja in izobraževanje 

z roko v roki. Jst vedno rečem, da brez da vzgajam, ne morem izobraževat. 

Ker, če mam jst nek vzgojni problem, neke težave al medsebojni odnosi al 

pa nek problem. Če jst tega ne razrešim, jst ne morem delat naprej 

uspešno.« 

 

vzajemnost 

vzgoje in 

izobraževanja 
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I6Ž42: »Ja, oboje je. Obojega je. Sploh, sploh v prvi triadi. Pa tud v drugi 

in tretji je. Ves čas sta vzgoja in izobraževanje. Je pa res v višjih razredih, 

ko je več snovi, je več izobraževanja. Se učitelji vidijo z otroki v razredu 

po eno uro, ampak tud rešujejo vzgojne probleme. Tud prekinejo pouk in je 

treba rešit stvari. Jst mislim, da je nekak enako, sploh tem učiteljem, k 

mamo radi svoj poklic pa nam je do tega, da otrok usvoji znanja – tako 

teoretična kot ta socialne veščine in to. K je treba z vzgojo … ne sam 

pomnjenje podatkov. Oboje je treba.« 

 

I8Ž53: »Ja, jst, bom rekla, k sm bl ta starega tipa učitlca, no, mislim, že 

dolgo učim, mam še vedno vzgojo nekak, gledam, da je vzgoja še nekak 

hkratna in sprotna in, da je pravzaprav v vseh situacijah, ne. Mislim pa, da 

na predmetni in razredni stopnji je tu precej razlike, ne, da gre tam 

predvsem za to, da se kaznuje po unem in unem tko »Tega se ne sme, pika, 

stop. Ne, ne dovolim,« medtem ko se mi s tem še velik več ukvarjamo. Zdaj 

mogoče jst, k konkretno učim v petem razredu, je spet tega manj, kot, bom 

rekla, v prvem, drugem, ne, pa ne več tolko manj, v tem, kolk pričakujemo, 

da bodo otroci že nekej imeli o tem pojma in da bodo že nekej vedli, kar v 

zadnjih letih spoznavamo, da ni več tko. /…/« 

 

I9Ž46: »Šola je oboje. Gre eno z drugim, resnično, čedalje bolj. Mhm.« 

 

I10Ž50: »Hmm … to dvoje gre z roko v roki. To ne moreš, ne moreš … ne 

vem … Pr vzgoji, ne vem, razlagaš besede pr slovenskem jeziku – 

obravnava berila. Je tolk vzgojnih momentov v vsaki zgodbici noter, da ne 

morš, ne vem, samo neke črke, pravilne stavke, samo neznane besede … 

Ampak avtomatsko se vpletejo njihove zgodbe, tvoje zgodbe, k zraven 

razlagaš in vedno se to prepleta med seboj Jst tega ne znam pravzaprav med 

seboj ločit. Greš nekam na sprehod z njimi, je vedno vprašanje: »Zakaj? 

Kako?«, obnašanje, karkoli že v končni fazi. Jst mislim, da to dvoje se sploh 

ne da ločit. Čeprav zlo nam govorijo, da je šla vzgoja ven iz šole. Men ni 

čist jasno, kako. Ampak jst mislim, da je to dvoje tko prepleteno … Ker, če 

bi res samo izobraževal, potem smo zares samo storilnostna šola. /…/ To 

je, v bistvu je vse to vzgoja, bi rekla. In je tist trenutek izobraževanje čist 

na drugem mestu. Ja, zlo gre tko, eno z drugim. Ne da se to postavit gor pa 

dol. Mogoče pr kakšnem trenutku je enega mal več pa druzga mal manj, 

ampak se že naslednji hip uravnoteži. Tko da, ne vem … Mogoče samo 

nismo tolk pozorni pa se nam določene stvari zdijo tko, kako bi temu rekla, 

same po seb umevne, da jih tud učiš zraven in jih kot cilj ure ne napišeš. Ne 

napišeš, kaj boš tist trenutek vzgajal tko otroka, ampak maš pa seveda tist 

trenutek to v glavi, a ne, mogoče ga pa sam nimaš tko napisanega v učni 

pripravi. Tko da se tam res posvečamo bolj tem izobraževalnim ciljem, 

ampak ob tem je pa cel kup vzgojnih, k jih tud realiziraš, pa jih mogoče 

nikjer tko ne zapišeš.«  

 

I11Ž37: »Na sredino. Zato, ker predvsem razredni učitelji, s predmetnim 

poukom nimam tok izkušenj, ampak razredni učitelji ne samo, da 

izobražujejo, večino časa vzgajajo.« 
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I12Ž40: »Ja … naj bi blo bolj v smeri izobraževanja, ampak vidimo, da 

brez vzgoje … velike del vzgoje je prepuščen nam. če to hočemo, da so 

otroci tko vzgojeni, da lahko v skupini funkcionirajo. Vsaka družina po 

svoje vzgoji otroke. Eni preveč svobodno in če hočmo jih v en kalup 

spravit, da je to za skupino sprejemljivo, jih je treba včasih kar prevzgojit. 

Mal naučit jih teh šolskih pravil. In naučit jih tud pravil, ne vem, življenja. 

Al pa tud teh osnovnih spretnosti. Ne vem, da otroka naučiš, ne vem, amm 

… higiene, kako umivat roke. Te osnovne stvari, ki pritičejo tudi šoli. Ni 

to zdej kr samoumevno, da znajo ti otroci to že od doma, iz vrtca. Ne.« 

I1Ž53: »V prvih razredih bi bla vzgoja, bi rekla, da skor 80 %. Tam 70 – 

80 %. Izobraževanje je orodje, ki ga v roki držiš, ne, da preko izobraževanja 

vzgajaš. Drugače je pa ogromno. Prvi razred – ogromno vzgoje, ogromno, 

ja. Mogoče sem pretiravala, ampak ja, 70, 80 % vzgoje.  

 

I7Ž46: »Takrat je bla vseen pouk in si delal v razredu. Zdejle je pa pouk 

zadnja stvar, a ne. Vse drugo. Niti ne morem rečt vzgoja, ker se … amm 

… bolj bi rekla, da se včasih počutim, kot da sem nek policaj, sodnik in 

podobno. Vse druge stvari so bolj pomembne od poučevanja.« 

v prid vzgoji 

 

I4Ž52: »Trenutno jst šolo vidim bolj proti izobraževanju. Ker nam je bla 

odvzeta oz. da nej ne bi vzgajal, čeprav je blo to skos, to vzgojno-

izobraževalni proces, dejansko vzgajaš tko zlo … manj je tega. Oziroma 

je to zlo tko vtkano, seveda, tudi mimogrede vzgajaš, a ne, ampak 

dejansko s tem, ko mi posegamo v ta področja, nekak se nas je ven iz tega 

vleklo. /…/« 

v prid 

izobraževanju 

 

2.4.1.7 Vzgoja  

 

Tabela 13: Vzgoja posameznika z vidika učitelja 

 

Vzgoja posameznika z vidika učitelja 

učitelji, ki so poučevali/poučujejo 

svojega otroka v šoli 

Koda učitelji, ki niso poučevali/ne 

poučujejo svojega otroka v šoli 

POHVALE 

I4Ž52: »Uh, pohval je pa velik blo, 

tko, da so si mogli sami pisat. 

Ustno itak. /…/ Pohvališ čist 

konkretno, pred celim razredom, 

pohvalo v beležko staršem velikrat. 

Ampak to ne za kakšne rezultate, 

ampak zlo tko, no … Tud med sabo 

so si mogli pisat pisma, recimo 

zakaj te cenim, al pa čist tko. 

Zjutraj smo se v krog usedli, da so 

se umiril in pol 5 lepih stvari o 

svojem sošolcu pa zakaj bi ga 

pohvalu. Nč grajat. Ne. /…/ 

Pohvale velik. Pisno, ustno, v vseh 

oblikah.« 

 

 

besedne 

I2Ž57: »Tako da sem od vsega 

začetka, k sm učiteljica, zavestn se 

odločila, da vsak dan vsakega 

otroka vsaj enkrat na dan pohvalim. 

Da vedno poiščem, pa če je to samo 

ena črka na celi strani, rečem: 

»Glej, tole je pa kraljica tvoje 

strani.« Narišem ji kronico in 

rečem, da dobi pet točk, ker se je 

tako potrudil in sodeloval. Da ne 

iščem samo pohvale na področju 

znanja, ampak tud druge. Vedno 

primerjam otrokov napredek z njim 

samim … /…/ Jim dovolim, da se 

zmotijo in napake popravijo in jih 
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I6Ž42: »Ko pa pohvalim, pa prav 

poimensko pohvalim pa povem. Al 

pa cel razred. Kadar si jo 

zaslužijo.« 

 

I9Ž46: »Pohval je pa v šoli veliko 

več kot doma. Veliko energije 

porabim v šoli, amm … tud sebe 

čutim doma, da sem zelo utrujena, 

da ni več toliko energije doma za 

lastne otroke, ker jo zgubiš toliko v 

šoli. Ker si učitelj in amm …otroci 

majo radi veselega učitelja, polnega 

energije … je tud prav, da si tak. 

Tko da za doma je zmanjka.« 

 

I12Ž40: »Ja, pohvalim … veliko 

jim pomeni, če jih izpostavim pred 

celim razredom, da javno povemo, 

da izpostavimo, kaj je blo dobr, za 

kakšne dobre izdelke, dobre naloge. 

So zelo ponosni na vsako 

štampiljko. Oboje, al nekej kot en, 

pač ker ni ocene ena štampiljka al 

pa pohvala na listu al pa izrečena 

pohvala.« 

za to pohvalim. In jih vsak dan vsaj 

enkrat pohvalim.  

 

I3M46: »Ja, to pa dejansko. Zdaj, 

če gre za neko stvar, ki se zgodi v 

okviru razreda, pač izrečem to 

pohvalo, a ne. Tud posameznim 

učenkam, vem, da ene prihajajo od 

drugod in da se maksimalno 

trudijo, je tud iz druzga govornega 

področja in se jo pohval, ker ona 

dejansko na ta način je spodbujena. 

/…/ 

Potem da tud drug pr drugem iščejo 

otroc pozitivne stvari, se mi zdi, da 

so ta mnenja njihova pozitivna drug 

o drugem, da si jih napišejo, tko da 

potem dobijo en tak listek, na 

katerem so napisana ta mnenja, kar 

je tud za njih same zlo dobr, a ne, 

da tud pozitivna samopodoba, da 

jih vidjo, da jih doživljajo drugi, da 

so recimo na enem področju pa 

močni, ne.« 

 

I5Ž56: »Jst zelo gradim na 

pohvalah, na spodbudah, na, na 

pozitivnih vzpodbudah, na 

pozitivnem delu. Tud če mam 

recimo primer, kaj jst vem, vzgojno 

zahtevnega učenca al pa če rečem 

temu bolj zanimivega učenca, v 

smislu, da je res malo drugačen, 

skušam najt njegovo pozitivno al 

pa bom rekla, nekaj, kar ga grozno 

veseli, kar ma grozno rad, a ne, in 

na tistem gradim …« 

 

I7Ž46: »Haa … pohvale  pohvale 

so pa bolj tko ustno, bom rekla, 

ampak tko redno. Redno.« 

 

I8Ž53: »Trudim se tud pohvalit 

nekoga, ne zdej za petko al pa za 

tisto oceno, ampak za to, kolk truda 

je v nekej vložil. Tko, da je nekdo 

tud, k je neki, k nikol še ni nečesa 

naredu, pa da je to … pa ne sam, da 

je ocena al pa delo, ampak, da je, 

ne vem, tud pospravil razred, tablo 
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dobr pobrisal, ne vem, mam 

vrtnarski krožek – da je znal neki 

posadit, nekdo z lončkom, nekdo 

zna tam … iščem tud tiste, ki 

mogoče učno niso dobri, da znajo 

pa neki druzga dobr nardit. Kjerkoli 

neki rata, da se tisto pohvali. Tuki 

se mi zdi pomembno, da ni sam 

pohvala za oceno, no. Al pa, kar je 

povezano z umskimi sposobnostmi 

…« 

 

I10Ž50: »Ja, človek poskuša, ne … 

poskušaš čim večkrat pohvalit, a 

ne. Čeprav verjetno še vseen 

premalkrat, ne. Da bi lahko še 

večkrat iz tega pravzaprav gradil. 

Ker vsak tist napredek … čeprav 

vsega spet tud ne moraš pohvalit. 

To je taka tanka črta, tak tanek led, 

k se lahko zlo hitr podere pa notr 

padeš v eno jezero recimo, ampak 

ja, veliko se gradijo … sploh otroci 

majo radi pohvale. Pa sej jih mamo 

vsi radi. Ampak na otroke pa zlo, 

kaj si ti našel pr njem, da ga 

pohvališ, da … Ker on potem kar 

zacveti, zažari in dobro dela potem 

naprej.« 

I12Ž40: »Kdaj pa kdaj pa tud neko 

materialno nagrado, ne vem, 

bombončke, svinčnike, ne vem, eno 

malenkost za tiste, k kdaj izstopajo 

pa kdaj tud kej tazga poskusim.« 

materialne I3M46: »… Na konc šolskega leta 

mam drgač navado, da vsak neki 

dobi. Ne bom zdej reku da ga 

pohvališ s strani šole, ampak neko 

stvar z moje strani. Da ga na ta 

način tud spodbudim.« 

DISCIPLINIRANJE IN KAZOVANJE 

I9Ž46: »V šoli pa zakričim. Sprva 

poskušam z lepo besedo, potem pa 

seveda povzdignem glas.« 

 

I12Ž40: »Včasih tud, če stopijo na 

živc, tud povzdignem glas. Včasih 

otrok sploh ne jemljejo resno, sploh 

ne slišjo, dokler ne povzdignem 

glasu. Če jst normalno lepo povem 

navodila, dejmo tko pa tko. Včasih, 

k da ne bi slišal.« 

povzdignjen 

glas 

 

I6Ž42: »Vejo moji učenci, kaj se 

zgodi, če so pridni in tihi, da bo na 

konc pet minut šolske ure ostalo 

smiselna/ 

vzgojna kazen 
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frej. In jim tud dam. Če pa ni blo na 

primer reda, a ne, pa so nagajali, 

smo se pa tud obrnli pa smo šli iz 

telovadnice nazaj gor.« 

I4Ž52: »Načeloma sem rekla 

podpis za zlo, zlo take zadeve … 

pogovorite se z otrokom al pa starše 

v šolo klicat, za neke take prekrške 

al pa zlo take zadeve, kot so 

agresija, al pa tud, če sm videla, to 

ni kazen, ampak vseen povabiš 

starša na pogovor, k so govorilne 

ure, če se z otrokom kej specialno 

dogaja. Če je kr naenkrat zlo 

agresiven, potem mora bit nekej 

doma. Sej ugotoviš velik stvari, ti 

jih že otrok zlo velik pove. Pa tud 

kot učitelj včasih moraš, da tega 

otroka razumeš, da veš, kaj se z 

njim dogaja, probaš omilit situacijo, 

d si bolj prisoten v razredu. 

Dejansko, sej si sama vidla, da 

moraš bit na razredni stopnji ves 

čas v razredu, da je zlo težko it ven, 

da ti tud med odmorom loh 

marsikej zgodi …« 

 

I9Ž46: »Se tudi veliko pogovarjam, 

veliko pogovarjam. Z njimi, s 

starši, z otroki.« 

pogovor I3M46: »Predvsem gre za to, da se 

skušam z otroki pogovarjat, a ne ... 

amm … da mam razredne ure – 

zdaj, če se pojavi problem pri 

fantih, potem mam nekak razredno 

uro za fante. V tistem trenutku pač 

punce zaposlim na drugačen način 

al pa pokličem kakšno kolegico, da 

se z njimi ukvarja in grejo ven. In 

obratno, če se problem pojavi pri 

puncah, ravno tako, a ne. Mam tud 

ločene razredne ure. Kadar je pa 

potrebno pa pač skupej, da se stvari 

razrešujejo. Zdej zlo pogosto se 

dogaja, da tudi na račun kakšne ure, 

a ne, pa ne bom reku, da bi zdej ura 

popolnoma odpadla, ampak se 

dejansko lahko vsaj kakšni začetki 

porabijo za to, da se kakšne stvari 

uredijo, a ne. Ne moreš ti normalno 

speljat procesa, če ugotoviš, da 

neka stvar ne štima v razredu, se 

pravi, da je … al je kakšen 

problem, da se kdo ne počuti dobr, 

tak al drugačen problem, in ga je 

treba takrat rešt. Ne puščat potem 

za naprej. Torej, v aktualnem 

primeru, če se zgodi nek problem. 

Ne sme se postopat, a ne, in zadevo 

razrešit.« 

 

I5Ž56: »Najprej začnem s 

pogovorom z otrokom.« 

 

I10Ž50: »/…/ Spet samo pravila: 

»A smo? Nismo.« Se usedemo 

nazaj: »Zakaj smo se mogl usest? V 

čem je bil problem? Nazaj v 

kolono. A je zdej v redu? A ni v 

redu?« Največ s pogovorom pa s 

tem, da oni sami sprevidijo, kaj so 

ga polomil, zato da tud naslednjič 

vedo, kaj se bo lahko zgodil, če … 

»A vam je blo všeč, k ste se moral 

usest nazaj?« »Ne, nam ni blo všeč, 

ker je bla ura mal krajša.« »Torej 
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naslednjič posrbimo, da se to ne 

zgodi.« Tko, v zavedanju, kaj 

pravzaprav delajo prav in kaj 

narobe. Ker tega jim dejansko 

včasih manjka. Ker se mi zdi, da 

majo zlo razpuščene te meje in, ko 

jih ti postaviš, je za marsikoga 

lahko ta tunel mal preozek. In 

potem itak skušajo širit. Pol pa 

včasih uspe, včasih ne. To je zmeri. 

Vsakodnevna, na nek način, borba 

al kako bi reku temu.« 

I4Ž52: »Včasih je mogu doma 

napisat kakšen spisek, kaj je naredil 

pa mal razmislit. Pa se starši 

podpisat in se pogovorit. Po navad 

je blo že to zadost. Včasih ni to 

zalegl nč. Pa mu dal loh 300 spisov 

pa nč. Vprašanje je, komu to daš. 

pisanje spisa 

 

 

I11Ž37: »Odvisno od starosti. Po 

navadi sediš pet minut. Nimaš igre 

med odmorom. Ob petkih po 

navadi nosijo otroci svoje igrače v 

šolo, tako da, če je kak hud 

prekršek, pač: »Ne boš prinesel 

svoje igrače v petek. Se ne boš mel 

s čim igrat.« Predvsem te stvari. 

Brez odmora. Tisto, kar jim je všeč, 

jim je treba nekako odvzet.« 

 

I12Ž40: »Potem, ko to piko 

prestavljamo za osem okvirčkov, 

ko pride do konca vrste, ma za 

kazen risanje vzorcev med 

odmorom. Po malici za kazen sedi 

in riše vzorce, zdej riše črke.« 

odvzem 

privilegijev 

 

I2Ž57: »… včasih je tudi prepoved, 

če je kazen, mislim, če je dejanje 

tako, je prepoved neke igre za 

določen čas. Vedno pa gledam, da 

je ta čas tko izvedljiv, da lahko 

hitro mine. Da pač otrok občuti, da 

je blo nekej narobe, ker mu 

odvzamem nekaj, kar mu je všeč.« 

 

I5Ž56: » … pa potem tisto 

vzamem, če ga polomi, a ne. Ne da 

ga … skušam ga na ta način bolj, 

no. Čeprav vedno se ne da. Kaj jst 

vem, če je nekdo zelo rad reditelj, a 

ne, zelo rad vedno pomaga prinašat 

malico al pa zelo rad briše tablo, a 

ne, in mu dam to funkcijo za daljši 

čas. »Boš lahko, ampak da bo vse 

tako kot treba. Če pa ga polomiš al 

pa če recimo bo kakšno tako 

vedenje, pa ta privilegij za krajši 

čas al pa za določen čas izgubiš.« 

seveda more bit to glede na otroka, 

glede na situacijo, glede na 

trenutek. To je res veliko teh 

spletov. Ampak res, zlo na tem 

skušam gradit. Kolikor se le da.« 

 

I7Ž46: » Jst mam na primer letos 

zlo velik med odmori morajo sedeti 

pri svoji mizi, ker se enostavno ne 
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držijo več pravila, če ni učitelja v 

razredu. /…/« 

 

I10Ž50: »Ne vem, bo klepetal 

prvič, drugič, tretjič, ne vem, 

četrtič, ne vem … danes se ne boš 

igral z ostalimi, ampak boš pač 

sedel.« 

I4Ž52: »Ker men so namreč ravno 

lan otroc rekl, da sam grozim pa da 

nč ne uresničim, a ne, kazni. /…/ … 

kar sem rekla, da bom dala podpis, 

sem do druzga dneva že to pozabila 

in so pol moji lan, k so bli, kmal 

ugotovil, da sam grozim in da ne 

uresničim. Zakaj? Ker to, sej to je 

pol zanimivo. Ko si mama in 

učitelj, vidiš, tvoj otrok nosi 

podpise domov, moja izkušnja, 

podpišeš enkrat, ga krega, podpišeš 

drugič, ga kregaš, tretjič, petič, 

sedmič, pol pa si že misliš, kaj pa 

kolegica … »Kaj pa počneš? A ne 

vidiš, da po sedmem podpisu ni nč 

drgač?« In jst sm ugotovila, kaj jst 

lahko kot mama naredim. Nič. 

Kregaš ga, omejuješ ga, ampak jst, 

k sm učitelj v šol … Jst moram 

zagotoviti red. Jst moram ustvarit 

klimo. Starši, ok, neki jih že 

obvestiš, ampak tko da jst sm pol 

nehala podpise devat. Ker se mi je 

zdaj brez veze. /…/« 

 

I12Ž40: »/…/ Ker tud, če jim nekej 

včasih samo zagrozim pa pol 

premalokrat to realiziram. Se mi 

zdi, da je to pol še ena dodatna 

skrb, če sm jim obljubila, da če tole 

ne bo v redu, da bojo moral še 

enkrat vse prepisat al pa da bojo 

moral še enkrat … če se bojo tm pr 

športni še naprej hecal, bojo moral 

za kazen še kakšno vajo izvest al pa 

še teč tal pa ne vem … ampak se mi 

zdi včasih res, da ostane preveč pri 

tem. Al ni časa al pa pozabim na 

tisto, da bi stvar realizirala. 

Pozabim, kaj sem jim zagrozila. In 

otroc to hitr izkoristijo. Ker je tud 

grožnje brez 

uresničitve 
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vsaka stvar tud če … nekej tamle 

beležimo. Res je tud nad temi treba 

bedet in pazit, da stvar ne izzveni.« 

I12Ž40: »Mamo tamle kazensko 

prestavljanje pik. Če otrok naredi 

en manjši prekršek in pol prestavim 

za eno. Včasih pozabim pa pol 

otroc rečejo: »Kaj pa pika?« A ne, 

če je nekoga porinil, prestavim 

piko. Da je nekak vizualen … še 

neki, da bolj začutijo … eno merilo, 

no, da vejo da je bla pa napaka in 

bo kazen. Potem, ko to piko 

prestavljamo za osem okvirčkov, 

ko pride do konca vrste, ma za 

kazen risanje vzorcev med 

odmorom. Po malici za kazen sedi 

in riše vzorce, zdaj riše črke.« 

vizualna 

ponazoritev 

napake 

 

 

 preko igre I2Ž57: »Moji vzgojni ukrepi so 

igra vlog, imam moder stol za 

razmišljanje – jim povem, da nekaj 

ni bilo v redu, je nekaj prekršil in 

gre na stol za dve minuti. Imam 

peščeno uro, jo obrnemo, ga 

vprašamo, če ve, zakaj je sedel in 

kaj bo spremenil.« 

I11Ž37: » … Potem, zdi se mi prav, 

da se tudi starše obvešča o kakšnih 

hudih prekrških. Zato ker tudi starši 

morajo … jst recimo vem vse, kar 

se dogaja večinoma in se mi zdi 

nepravično do staršev drugih, da pa 

ne bi bli obveščeni, ne, kaj se 

dogaja z njihovimi otroki.« 

 

obveščanje 

staršev za 

hude kršitve 

I2Ž57: »Če se mi zdi, da se 

obnašanja al pa ravnanja, da niso 

skladna z našimi pravili, potem raje 

pokličem starše na pogovor, ker je 

sigurno nekje vzrok, da do tega 

pride.« 

 

I3M46: »Drugač v glavnem 

pogovor, če pa seveda so stvari tko 

pereče, pol se pa dejansko pokliče 

in starše in se dejansko z otrokom 

pogovoriš, skupaj z njim, ne, in s 

starši in jst mislim, da takrat 

bistveno bolj vzamejo, ker so pač 

starši zraven. Še stari slišijo 

zgodbo, a ne, oz. da tud starši sami 

pripeljejo mogoče otroka do nekih 

ugotovitev, a ne, ki so ble 

negativne. In otrok je potem soočen 

s tem, da je pa nekej le blo narobe, 

zato da so pač morali na šolo prit.« 

 

I5Ž56: »Potem naslednja je 

pogovor s starši. Če je potrebno, 
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vključim svetovalno službo, potem 

so pa ti vzgojni ukrepi, ki so v 

vzgojnem načrtu in pravilih 

šolskega reda. Potem pride na 

primer, ne vem, pisni opomin … 

čeprav na nižji stopnji, pr nas, tega 

niti ni, no.« 

 

I7Ž46: »Zdej tko, mi mamo točno 

določena pravila, kako sploh 

pridemo do kazni. Vemo, da mamo 

en kup zapisnikov zdej. Recimo, da 

na teden napišem vsaj tri zapisnike. 

Ja. In jih mam konc leta en pok. 

Vedno. /…/« 

I6Ž42: »… Pa kaznujem, če že 

kaznujem, samo tiste, ki so nekaj 

ušpičili. Ne celega razreda. /…/ 

Zadnjič na primer niso naredil 

domačih nalog. Ena skupina. Pa zlo 

pomembna domača naloga, tik pred 

testom. Niso smeli na telovadbo. 

Našla sem nekoga, da je bil z njimi 

pa so pač morali nalogo tlele 

naredit. Pa niso šli na telovadbo.« 

kaznovanje 

posameznika 

 

 kritiziranje 

ravnanja, ne 

posameznika 

I2Ž57: »Vedno kritiziram ravnanje, 

ne njega samega. Nikoli ne rečem: 

»Si poreden.« Ampak rečem: 

»Tvoje ravnanje/obnašanje je 

moteče.« Tko da zelo, zelo pazim, 

da ne grem na osebnostne lastnosti, 

ampak da pač ovrednotim, 

nagradim ravnanja. To je včasih 

…« 

 

I8Ž53: »Zdej probam pa tko, ko je 

kej narobe, se vedno trudim, da 

vedno pograjam tisto, kar je človek 

naredil, ne njega, ampak tisto 

dejanje in povem, s čim nisem 

zadovoljna, kaj pač ni v redu. Zdej 

al to ni v redu, ker smo se zmenili 

drugače al to ni v redu, ker, ne vem, 

je nekoga prizadelo, al ni v redu, 

ker se ni potrudil dovolj dobro al, 

ker nečesa ni naredil, kar bi moral 

… na tak način. Ampak, da grajam 

dejanje, ne pa človeka. No, to se 

trudim.« 

AVTORITETA 
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I6Ž42: »Hoo … tu je treba met pa 

čist jasna pravila že prvi dan. Jih 

učencem predstavit, se domenit, 

mogoče kam vpisat, jih večkrat 

ponovit na razrednih urah. In, ko to 

kršijo, vejo, kakšna je posledica. 

Otrok mora vedet in kakšna je 

nagrada in kakšna je kazen.« 

 

I11Ž37: »/…/ Zato ker potem, ko 

sem postala mama … v bistvu so 

mi določene stvari postale dost bolj 

jasne. In tud otrokom vedno rečem: 

»Če jst svoji hčerki tega ne 

dovolim, potem tud tukaj v razredu 

ne dovolim.« če jst hčerki ne 

dovolim, da se mi odgovarja pa da 

se nesramno obnaša do ene, tud 

mojemu učencu tega ne bom 

dovolila. Tko da mislim, da je dost 

podobno v šoli kot doma.« 

 

I12Ž40: »Je treba ustavit situacijo, 

jasno in glasno povedat, razčistit 

stvari, da potem stvar resno 

vzamejo.« 

jasnost, 

strogost 

 

I5Ž56: »Včasih se mi zdi, da je pa 

treba, da jasno človek tud postavi 

meje: »Zdej pa dovolj,« pol pa 

naprej, a ne. 

 

I2Ž57: »Sem pa tudi zelo zahtevna 

v tem smislu, da če presodim, da 

otrok zmore, in, da samo zato, če 

misli, da če bo prej končal, bo prej 

prost, ker se mu ravno ne da al pa 

če nima potrebščin, mu želim 

prikazat, da delamo za zadovoljstvo 

s svojimi polnimi močmi in 

poiščem tud neko vzpodbudo. Zelo 

gledam na pozitivno, sem pa zelo 

stroga v stvareh, ki jim jih na 

začetku povem.« 

 

I7Ž46: »Amm … poskušam se 

držat pravila. Pravila, pravila, 

pravila. Skušam določit pravila in 

tud jst mam probleme s tem, da se 

jih držim. Namreč, potem ko 

pridemo do ukrepov, kazni, ne, 

men je to zlo težko, ne. Ampak res 

se poskušam držat, ker drugač 

danes enostavno več ne gre. V 

bistvu pravila. Držimo se pravil.« 

 

I10Ž50: »Ja, moraš pa kdaj pr 

komu tud ostro in jasno povedat: 

»Ja, to ni v redu.« Predvsem so 

jasni … je jasno treba postavit 

pravila. Kaj ti pravzaprav tist 

trenutek v njih … in tud, kaj se bo 

zgodil, če tega ne bomo naredil? 

I6Ž42: »Vejo moji učenci, kaj se 

zgodi, če so pridni in tihi, da bo na 

konc pet minut šolske ure ostalo 

frej. In jim tud dam. Če pa ni blo na 

primer reda, a ne, pa so nagajali, 

smo se pa tud obrnil pa smo šli iz 

telovadnice nazaj gor.« 

 

doslednost 

 

I2Ž57: »Jst mislim tko, da sem v 

določenih dogovorjenih stvareh 

zelo dosledna in načelna.« 

 

I7Ž46: »Ampak res se poskušam 

držat, ker drugač danes enostavno 

več ne gre. V bistvu pravila. 

Držimo se pravil.« 

I4Ž52: »V šoli sem kr tečna, kr 

tečna, ampak … in me kr 

upoštevajo otroc, no, izredno. Sm 

mela ta način poučevanja na 

razredni stopnji, k te tko hitr 

začutijo, k se usedeš z njimi na tla. 

dostopnost – 

telesni 

kontakt 

(objem), 

srčnost 

 

I2Ž57: »Da se pa zelo vživim v 

otroke, da jih mam zelo rada. Sama 

sem imela v prvem in drugem 

razredu zelo travmatično 

izobraževanje in, da kadar koli se 

jst spomnim na moj prvi in drugi 
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Tko srce malo, a ne, zlo začutijo 

srčnost učitelja. Mene so zlo hitr 

dobil in zlo rad so me mel otroc, 

no, in me majo. /…/ … Objemi tud. 

Ta telesni stik se mi zdi pr ta malih 

…da je šlo zdej vse čez rob. Da je 

… velik kolegic se boji met 

kontakta sploh z otrokom, da ne bi 

blo kakšnega suma na spolno 

zlorabo. Ampak jst vedno iz sebe 

reče, da mam čist čisto vest. Vem iz 

srca ven, kaj otrok čut,d a če se 

pride k men stisnit, da ga nazaj 

stisnem. In ta telesni kontakt se mi 

zdi, ta dotik je pr otrocih na 

razredni stopnji tok … sej pol se pa 

že puberteta začne in se oni pa med 

sabo nočjo se.« 

 

razred, vem, kaj otrok rabi prvi dve 

leti in se čim bolj temu posvečam. 

Da rabi sprejetost, stalne potrditve, 

res pohvale pa tudi kritično oceno 

njegovega dela.« 

 

I5Ž56: »Ja … to smo pa zlo tko … 

kako bi rekla … dosti sproščeno. 

Nisem tko no … tud sama sebe ne 

doživljam tko no … tud po odzivih 

otrok, no … nisem tko neka strašna 

avtoriteta, v smislu, da bi se me 

bali al pa kar koli. Bolj je druga 

plat. Se mi zdi, da sem bolj stil 

mama učiteljice. Kaj jst vem, za 

prvi razred je to še kar nekako, no 

… se mi zdi, da kar lepo peljemo.« 

 pogovor I8Ž53: »Velik se pač o tem 

pogovarjamo, tko, kaj je narobe, 

potem jih tud večkrat vprašam, da 

povejo mnenje, kaj jim je všeč, kaj 

jim ni všeč, da sami predlagajo 

neke stvari, kaj bi blo boljše, da bi 

naredili, kaj bi želeli … Da sami 

dajo svoje predloge. Potem mamo 

velik teh malo bolj sproščenih ur, 

kjer, bom rekla, kjer se lahko tud 

res pogovarjamo, al pa poslušamo 

in pogovarjamo in dajemo 

predloge, da skupaj pogledamo, kaj 

bi lahko naredili, potem so pa tud 

take stvari – od pred poukom, po 

pouku, med odmori … da nikol ne 

zbežim, bom rekla. /…/ Otroci se 

zelo radi tko pogovarjajo, tud velik 

povejo, včasih še preveč. Tud kej 

tožijo.« 

 biti vzor I8Ž53: »Zdaj tko, jst mislim, da je 

treba, da si najprej ti nek primer, 

nek vzor, ne. Zdej, če neki 

zahtevam od njih, pol se trudim, da 

jst tud to izvajam. Od, ne vem, 

točnosti, natančnosti, 

komunikacije, da nekdo govori, 

drug posluša. To se mi zdi kot 

prvo. Jst se trudim, trudim, da sm 

jst najprej nek vzor.« 
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 upoštevanje 

otrok pri 

načrtovanju 

vzgojno-

izobraževal-

nega dela 

I3M46: »Probam čim bolj izhajat iz 

otrok, tko da, če se le da, uporabim 

njihove ideje al pa to, kar oni sami 

prinesejo a probam to vključit v 

pouk. Amm … dopuščam določene 

možnosti, se pravi da tud, kar se 

tiče tega učnega programa, vsaj 

določene zadeve naredim tko, ko 

vidim, kakšna je generacija in da 

potem tej generaciji prilagodim 

oblike, metode dela. Tko da se je 

treba pač sproti vsakič popravljat. 

Ko dejansko odkriješ, kje so ti 

otroci, pol se njim prilagodiš, ne … 

amm … in tud določene zadeve, ki 

so ble v lanskem letu aktualne, a 

ne, v tem šolskem letu ne palijo, ne, 

je treba popolnoma spremenit 

koncept. Na ta način, da pol v 

bistvu vse zadeve – od učnih listov, 

do kontrolnih nalog – lahko vse 

spremeni in se pol lahko vse obrne 

čist na glavo. Tko da ja, probam 

čim bolj, no, videt, kaj prinesejo s 

sabo. Pa na ta način se v bistvu še 

sam sproti učim, kako zadeve pol 

vidim, da je pol poučevanje čim 

bolj učinkovito.« 

 

Tabela 14: Vzgoja posameznika z vidika enega od staršev 

 

Vzgoja posameznika z vidika enega od staršev 

Učiteljice kot mame in njihove izjave Kode  

POHVALE 

I1Ž53: »To pa mislim, da sem … da jih na splošno rada dajem in 

mi jih je lepo dajat. Tud jst sm zadovoljna, če jih lahko dajem. 

Mislim, da sta jih bila kar velik deležna. To pa še zdej. Haha.« 

 

I4Ž52: »Pohvala, spodbuda ja. Seveda. Glede na to, da sm bla kot 

mama s ta srednjo in s ta malim mama doma. Nisem delala takrat. 

Sem zlo velik se z njimi ukvarjala in še zmer … kot mama in kot 

učitelj stojim na stališču, da če otrok dobi tako pri bralnem 

opismenjevanju … a ne, ko rečejo, če mu ti bereš od fetusa v 

trebuhu, pa skos… če tebe vid, da rišeš z njim, če ga ti pohvališ, 

spodbujaš, če ga ti spodbujaš, če mu dovoliš poskus plezanja in da 

pade dol, če ga spodbujaš, amm …, da je to neki. Da tko je. Da je 

to najboljša vzgoja, najboljša osnova. Spodbuda, ja, seveda.« 

 

I6Ž42: »Tudi, seveda. Pohvala je bolj vredna kot kazen. 

besedne 
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Pohvalo pa vsekakor mam rada. Tud v šoli. In doma.« 

 

I11Ž37: »Pohvala? Jst mislim, da, ko otrok naredi nekej dobrega, 

da ga je treba definitivno pohvalit z besedami, ne s 

podkupovanjem, ne z materialnimi stvarmi. Je pa potrebno tud … 

zdej so že tolk veliki, ne, ne tretji razred, ne, da jim je že treba 

povedat: »To si naredil v redu. To bi pa mogoče blo mal bolje.« 

Mislim, da se ne sme kar vse hvalit ke vprek, ne. Potem si tud oni 

ne morejo zgradit enga lastnega sistema, kok je dobro tisto, kar 

naredijo. Če je kar naenkrat vse dobro, al pa če je kar naenkrat vse 

slabo. Tko da z besedami pohvalim.« 

 

I12Ž40: »Ja, za pohvalo, nagrado pa kakšno dobro vzpodbudno 

besedo …« 

I12Ž40: » … včas tud kakšno materialno nagrado, kakšen piškot, 

al pa ne vem, čas za igro. Kej takega. Nikol pa s kakšnim 

denarjem al pa kej takega. So taki, k nagrajujejo otroke z 

denarjem.« 

materialne nagrade 

I9Ž46: »Mogoče bi mogla večkrat pohvalit svoje otroke. Se bojim, 

da jih večkrat pograjam. Da jih prevečkrat pograjam doma, kot pa 

pohvalim. Na žalost.« 

količinsko – premalo 

pohval, preveč graj 

DISCIPLINIRANJE IN KAZNOVANJE 

I4Ž52: »Če ga jst kot mama kej polomim, to se prav, če sm groba, 

če kričim … se pol opravičim. Al napišem pismo al se pa 

opravičim. Priznam: »Ej, tuki sm ga pa polomila.« Tko no, po 

navad je tista vest pol, k ti da … zdej, če bi moje otroke vprašala, 

vprašanje, kaj bi rekl, ampak vtis pa dobivam, da sem tko kr dobra 

mama, no. /…/ Če ne druzga pa po miz udarim pa kričim. Ne, jst 

sm hotla, da je po moje in bi po moje mogl bit. Zlepa al pa zgrda. 

To, to, tak način.« 

 

I9Ž46: »Vedno je blo … sem bla vedno bolj stroga, amm … pa nč 

kej posebnega, da bi … da bi se spominjala kot nekih posebnih 

kazni. Kaj jst vem, kaj je blo … jst sm zakričala. Tako kot v šoli. 

Ne vem, mogoče na isti način.« 

 

I12Ž40: »Sem povzdignila glas, povedala, kaj ni v redu, to ja …« 

povzdignjen glas  

I1Ž53: »Čeprav pa recimo, da nista kej prinesla iz šole, da sta pa 

tud popoldne morala it iskat, ne. Čeprav smo živeli, ne, ta mlajši je 

živel od te šole pet avtobusnih postaj, ne. Ampak sej je samo 

enkrat šel nazaj. Pol se je naučil.« 

 

I6Ž42: »Ja, odvisno, kok je zdej problematičen otrok. Včasih je 

treba dat kakšno kazen. Ampak kazen mora bit smiselna. Na 

primer, če ne dela nalog, moj starejši sin jih ni hotu delat, ni bla 

kazen, da je neka drva tam zlagal, ampak je bla kazen, da jih mora 

naredit. Kazen naj bo takšna, da popravi tisto, kar je blo narobe, ne 

… /…/ Kazen mora bit primerna.« 

 

smiselna/vzgojna 

kazen 
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I4Ž52: »Zdej … bom po pravic povedala, da je kdaj pa kdaj tud 

kakšna priletela po rit. Ta večji jih je tud tko mal dobil. Mislim, da 

sm ga enkrat okol ušes, hčere nisem … amm … tko.« 

 

I12Ž40: »Ne vem, prva leta, ne vem, kot mlada mama sem mela 

mal slabše živce, mi je kdaj tud roka ušla pa sem tud po riti kdaj 

starejšo hči. Zavestno sem se morala kontrolirat. Ni to to, no. Men 

je blo bolj hudo kot otroku.« 

telesno kaznovanje 

I1Ž53: »Ja, največkrat je blo to ne, če že kej: »Pojdi v svojo sobo 

in razmisli.« in to je bil recimo en tak vzgojni ukrep.« 

 

I6Ž42: »Pa pogovor. S pogovorom, s pogovorom se rešuje večina 

stvari.« 

 

I9Ž46: »Vzgojni ukrepi – pogovor. Zdej, ko so otroci veliki ni več 

nekih posebnih vzgojnih ukrepov. Ko so bili majhni, je bla … 

amm … nikoli nekega odvzema kakega računalnika al pa karkoli. 

/…/ Al pa dejmo se pogovorit pa smo se usedli za mizo, le ni šlo 

… če ni blo, potem še enkrat, a ne …« 

pogovor  

I11Ž37: »Odvisno od prekrška. Recimo, po navadi tisto, kar ma 

najrajši. Po navadi to: »Ne boš gledala televizije,« vedno vžge. 

»Ne bomo te peljali v kino. Ne bomo ti pripeljali prijateljce na 

obisk. …« Ne bom, ne bom, ne bom … take stvari.« 

 

I12Ž40: »Amm … kar se tiče kaznovanja. Bolj smeri odrekanja 

kakšnih ugodnosti, ne vem, ni blo al televizije al ni blo kakšne, 

kakšnega posladka al … na ta način.« 

odvzem privilegijev 

I12Ž40: »… Ker zahtevam od otrok, da sodelujejo v družinskem 

življenju, da tud oni kej naredijo, da odgovarjajo za svoja dejanja, 

da poskrbijo za svoje stvari.« 

sodelovanje v 

družinskem življenju 

– neke vrste 

»preventiva« 

AVTORITETA 

I11Ž37: »Se zavedam, da delam veliko napak, ampak mislim, da 

sm bl proti ne permisivni vzgoji, torej stran od permisivne vzgoje. 

Jst mislim, da moj otrok potrebuje jasne meje. Ker če jih nima, 

potem deluje malček izgubljeno. /…/ No, se pa bojim oziroma 

ugotavljam, da zaradi teh meja, ki jih ma, in reda in vsega, nočem, 

da bi bla potem preveč ne ponižna ampak, da si ne bi upala tolk 

stvari. Ker mislim, da je razlika med tistimi otroci, k jim starši vse 

dovolijo, ne … dost bolj zrastejo. Samozavest se jim dost bolj 

zviša kot tistim … jst sm mama: »Tega ne smeš … t-t-t …« jst 

opažam, da zdej, k je že tok velka, 9 let bo stara da se ji to malček 

pozna, ne. Tko da to, eno zdravo mero, mejo, mero med tem bi blo 

potrebno najt.« 

 

I1Ž53: »Jaz mislim, da sm bla kr zahtevna, ampak sem vedno 

zagovarjala, ker veliko dajem, lahko tud velik pričakujem. Je pa 

res to, da se vzorci zlo ponavljajo. Moja mama je bla učitlca in tud 

jaz sem bila vzgojena dost strogo.« 

 

jasnost, strogost 
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I12Ž40: »Ja, amm … jst sm bolj zagovornik teh bolj … bom rekla 

stroge vzgoje. Nisem preveč popustljiva.« 

I4Ž52: »Vau. Zlo je zlo široko vprašanje …jst sm zlo zafrknjena 

mama, po pričevanju mojih pubertetnikov. Eno je, da jst kot mama 

zato, ker sem tud učitelj, je jasno, da nisem ničemur nasedala, kar 

so mi prodajal pol, k so bli že v srednji šoli o učiteljih in ne vem 

kva še. Ja, vem da je vse sorte, ker pač v šoli poznam vse procese 

in ne mi zdej bučk prodajat. Permisivno … ne. Jst sm kr mal bolj 

tradicionalno vzgojo mela, še vedno mam. To pomen, da sem jst 

capo di banda in sem jst tista, ki bo po moje. Dokler si tuki, bo po 

moje, čeprou pol, k gre razvoj naprej, ko postanejo adolescenti, 

zdej je fight, kdo bo zdej popustu. /…/ Ne vem, pr ta večjem glede 

ocen pa zdele ta mali tud al pa glede ven odhajanja … »Ne. Zarad 

mene loh vsi drugi, ampak ti ne boš. Ti nisi ostali.« /…/« 

»capo di banda« 

I9Ž46: »Sem mama treh otrok. Mislim, da sem kar preveč mama. 

Tko zlo, amm … oni so na prvem mestu. Glede šole … vedno je 

bla tud šola pr nas na prvem mestu: »Naprej naredi to, kar je treba 

narest za šolo, potem vse ostale stvari.« Otroci odrastejo, ampak 

vedno ostane mama tudi ponoči in podnevi. Ni važno, kolk je 

otrok star. Vsaj jst tko čutim. In mogoče malo preveč. Še vedno so 

na prvem mojem mestu. Resnično, vedno oni. Še vedno zdej, ko je 

odpisal kolokvij: »Aha, kok je šlo?« Enako kot v prvem razredu, 

ko so ble prve ocene.« 

ljubezen do otroka 

I12Ž40: »… Ker zahtevam od otrok, da sodelujejo v družinskem 

življenju, da tud oni kej naredijo, da odgovarjajo za svoja dejanja, 

da poskrbijo za svoje stvari.« 

vzgoja za 

odgovornost 

I12Ž40: »Ker to je tud eno … vzgoja za življenje pa za 

samostojnost. Predvsem za samostojnost.« 
vzgoja za 

samostojnost 

I6Ž42: »Ja, veste, kako je? Ni enga recepta. Z vsakim otrokom je 

treba drugač. Odvisno, kakšen je karakter. Tud učitelj, k jih ma v 

razredu 20 al pa še več … pr nekaterih ena metoda deluje, pr enih 

pa ta ista metoda ne deluje. Ja, tko da moraš prilagodit otroku.« 

prilagajanje 

vsakemu 

posameznemu 

otroku posebej 

 

Tabela 15: Upoštevanje posameznika kot enega od staršev s strani lastnega otroka 

 

Upoštevanje posameznika kot enega od staršev s strani lastnega otroka 

Učitelji, izjave Kode  

I1Ž53: »Kot mamo? Ja … mislim, da so me kar upoštevali, mislim, 

da nisem mela težav s tem. Seveda so obdobja, ne, ko je kakšno 

odgovarjanje al pa ko poskusi otrok, sej veš, pr treh, štirih, prvič pa 

pol, a ne … zanimivo pa pol, ko sta bla najstnika, je blo pa zelo 

malo tega. Zelo malo. Mogoče zato, ko so bla kar jasna tista groba 

osnovna pravila, ne vem, da se morš na telefon javit, da če se ne 

javiš in vidiš, da sem klicala, me pokličeš čimprej nazaj. Sem zelo 

redko kdaj klical. In to je tako pravilo, je ostalo. In ne vem, če smo 

rekli: »Ti, do kdaj bi ti bil zunaj? Aha, do polnoči,« pa smo nek 

kompromis iskali. To je pa držalo. »Dejmo rečt ob polnoči.« Ampak 

to je pa res držalo. »Ob polnoči moraš bit res doma.« In moram rečt, 

da to sta se pa kr držala. Ni … sta pa pomagala odločat, ne, da je že 

sklepanje 

kompromisov 
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naprej blo nekako, ne, pa »Kako, ne morem ob polnoč – bom prvi 

šel domov …« al pa ne vem, v tem smislu. Tko da nismo … v bistvu 

sta /…/« 

I6Ž42: »Zelo. In tudi kot učitlco. Neproblematične punce.« neproblematični 

otroci 

I9Ž46: »Zelo, mislim, da me spoštuje kar v veliki meri. Tud 

dandanes, ko je že odrastel. So neki prepiri, tko kot so v vseh 

družinah. Upiranja posebnega ni.« 

spoštovanje 

I11Ž37: »Jst mislm, da me kar upošteva.« upoštevanje 

 

Tabela 16: Upoštevanje posameznika kot učitelja s strani lastnega otroka 

 

Upoštevanje posameznika kot učitelja s strani lastnega otroka 

Učitelji, izjave Kode  

V VELIKI MERI (UPOŠTEVANJE UČITELJA) 

I1Ž53: »/…/ … sva mela to po imenu, da me kliče. To se je obneslo. 

To so me tudi drugi učenci klical po imenu, tako. On me je klical tako 

kot drugi, po imenu. Tko so bli od vzgojitlc že navajeni in takrat, ko se 

je začela devetletka, pol sploh, a ne, je blo to kr normalno, a ne, ni bil 

to problem. Tako celo se je vživel, da v drugem razredu ni znal 

poštevanke in sem mu dala podpis. In je prinesel podpis domov in 

doma rečem: »Posluš sine, a maš ti doma kej za povedat?« in on 

privleče tisto beležko ven (haha) in mož zraven in reče: »Ja kaj pa maš 

to?« »Ja nisem znal poštevanke.« Mislim igra je postala popolnoma, 

kot da nisem jst učitlca, ne, on sploh ni reku: »Ja pa sej veš, sej si me ti 

vprašala.« Prav, prav ločeno. Tista poštevanka je bla prav … in tud 

nobeden v razredu se ni smejal, ko sem rekla: »Zdaj pa prinesi beležko 

pa dej, bomo, bova napisala:« Pač tko kot drugi je tud on dobil 

obvestilo »Ne znam poštevanke.« al pa ne vem … »Učenec naj se 

nauči poštevanko. Podpis.« Njemu in niti otrokom ni blo smešno, ne 

nobeden ni komentiral tega. In doma je on dal tisto beležko (haha): 

»Učitlca mi je dala podpis.« Haha. /…/« 

 

I12Ž42: »Ja, je. Drugač je bla zlo ostra meja med šolo in domom. Ko 

sem vstala ven iz avta, sem postala druga oseba. Prej mami, se 

normalno hecamo, pogovarjamo. Ko sva stopili ven, v šolo, me je 

začela vikat, sem bla učitlca in me je upoštevala kot učiteljico in doma 

normalno naprej kot mama. Se je kdaj zgodil, da me je narobe 

poklicala, ampak nisem recimo opazila razlike, da bi me doma kej 

drugač jemala potem, ko je začela hodit v šolo pa sem postala njena 

učiteljica. Bolj so drugi mogoče bli bolj pozorni nato pa so se pohecal. 

A ne, da je to zdej njena učitlca ne pa mama. Je blo isto življenje naprej 

doma.« 

vsak igra svojo 

vlogo v šoli  

 

igra vlog 

(učitelj, učenec) 

I4Ž52: »Tud, ona se je zlo … mogoče je bla tud karakter tak, ampak je 

bla zlo … tud klicala me je učitlca, po imenu.« 
klicanje: 

učiteljica ___ 
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I6Ž42: »Tudi zelo. Če bi pa primerjala ta starejšega sina, kje bil pa mal 

bl težek karakter, njega pa ne bi želela nikoli poučevat. On bi pa to 

izkoriščal. On bi mi pa tam scene delal pa se trmal … tule kot učitelj, k 

poučuješ svojega otroka, a ne, kot starš, morš … ti otroka dobr poznaš, 

da vidiš, v kaj se spuščaš. A si upaš to al je otrok tok zrel al ne? Sina 

svojega ne bi nikoli želela poučevat. Tile dve sm si pa upala hčerki. 

Ker sta takšnih karakterjev. Prijetnih. In se je dalo … in razumne in se 

je dalo vse pomenit.« 

razumni otroci, 

prijetnega 

značaja 

I9Ž46: »Amm … upošteval me je zelo, zelo, bom rekla odlično. Le 

enkrat, ko sem narekovala eno snov, je … so bli vsi otroci … so tarnali, 

nej bl počas in zakaj toliko veliko in sem pač rekla: »Tako je in nič 

drugače.« Moj sin je pa dvignil listek in gor je pisalo Spoštovana 

učiteljica, narekujte bolj počasi. In je dvignil listek, visoko nad vsemi. 

Drugač pa nikoli, zlo sem bla stroga do njega. On pa zlo spoštljiv, zlo 

spoštljiv. Tud učiteljica me je imenoval in vikal kot vsi ostali.« 

vikanje 

I11Ž37: »Kot učitlco tudi. Moja hčerka je bolj zadržana, vsaj jst jo tako 

dojemam. /…/ Pove mi, kaj ji je všeč, kaj ji ni všeč. Doma se malček 

pogovorim z njo. Ji povem, da mi je fino, da mi pove, da vem pol, kako 

zgradit naslednjo uro, al jim je bla všeč ta igra al jim ni bla všeč. Tako 

da to je tud njej všeč, ko vidi, da lahk pripomore k temu.« 

sproščenost (v 

dobrem smislu) 

KONFLIKT VLOG 

I1Ž53: »Amm … on se je zmotu, ampak v drugem se tud drugi zmotijo. 

Aha. Ja, je že rekel: »Ma …« pa pol moje ime naprej. Ampak mene tud 

… še zdej tule kdaj kdo reče učitelja al pa oči al pa vse sorte. Se motjo 

in če ne polagaš pozornosti, gre naprej in ni, ni bil to problem.  

Še tko, ko sva se dogovarjala, kako greva domov, ker pač v prvem še ni 

hodil na avtobus, je prav na tiho prišel in zašepetal, »Kdaj greva pa 

domov?« To, to je pa bla ena taka stvar, ne.«  

 

I11Ž37: »V prvemu razredu sem jo mela interesno dejavnost. Recimo 

ona je rekla, ko smo se šli eno igrico: »Mami, mami, jst bi bla na 

vrsti.« Pol so se drugi mal zasmejali. Pol sm ji doma povedala, da, ko 

smo v šoli, mi more pa učitlca rečt al me pa po imenu poklicat. »Mami, 

mami,« to pač ne bo šlo.« 

 

I12Ž42: »Ne. Včasih mogoče res, kot se mnogim otrokom zgodi, da me 

v šoli pokličejo mama, mami, oči. To je čist spontano. Tud otrok se je, 

ampak redko, na prste ene roke loh preštejem, da me je v šoli poklicala 

mami al pa da me je doma poklicala učiteljica. Izjemoma.  

Se nasmehneš, popraviš, a ne, »ups«, pa otrok hitr ugotovi, da je 

zamešal imena. Nč posebnega.« 

občasni 

spodrsljaji 
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I4Ž52: »Mislim, da ne. Ne. Tud jst se nisem zmotila. Sej itak otroka 

kličeš po imenu, tko da … Tle ni blo nobene … nisem.  

Je pa blo neki, a ne. Ena dimenzija. Ti, k maš svojega otroka v razredu, 

k vidiš ene stvari, k mu ne grejo v redu. Ti kot starš ne moreš nikol 

videt tega, te druge šolske sheme. Jst pa pač kot mama – čustven 

človek – me je kr mal zabolel kdaj, k sm videla kakšne stvari, da, da, da 

…če, če če bi bla mama samo, pa ne učitlca njena, ne bi tega nikol 

videla, vedla, bi šlo mimo. Ker to ni nč tazga. Ampak tisto, k vidiš 

recimo, da težko s kolebnico skače. Zdej govorim neumnosti. Al pa, ne 

vem, amm … in te prec mal stisne, ker takoj primerjaš z drugimi. Tist, 

kar se ne bi smel. Vsak otrok je celota zase. Ampak primerjaš. Tle je en 

tak zanimiv aspekt.« 

primerjanje 

svojega otroka z 

drugimi – z 

vidika mame 

I6Ž42: »Nikoli se nista zmotili.« 

 

I9Ž46: »Ne. Nikol.« 

brez konflikta 

vlog 

PRIPRAVE OTROKA NA DVOJNE VLOGE – STARŠ/UČITELJ IN 

POTOMEC/UČENEC 

I4Ž52: »Doma sva se pač mal pogovorili. Da ji bo najbrž mal čudn, a 

ne, da nej proba. Na začetku se mi je zdel, da je bla zadrega z moje 

strani in z njene. Jasno. K pride do tebe pa ti reče: »Učitlca, to pa to pa 

to bi rada.« Mal se ti zdi to poimenovanje … ne … doma si pa mami. 

Mal je to tko, taka čudna situacija. Ampak tko kot se vsega človek 

navad, se tud tega. Ona se je pol zlo hitr … ne vem, mal ji je šlo na 

začetku na smeh, mal zadrege. Sej pravim iz obeh stani, ampak pol je 

blo čist v redu.« 

 

I6Ž42: »Najprej sem počakala, da sm videla, kaj bo rekla ravnateljica 

in je dovolila. Šele potem, ko sem zvedla, da bom res učitlca njuna, 

sem že med počitnicami, tam julija, avgusta, že začela jih pripravljat na 

to. Vse zelo velik razložila. Zlo velik pogovora. Pa drugi pogovori so 

bli to Zakaj? Sej pravim, bli sta dost razumni, da sta to razumeli, zakaj 

jst ne pustim, da bom kr mami tam. Da moram bit učiteljica tko kot za 

vse ostale.« 

 

I9Ž46: »Ja, sploh mu nisem nikoli rekla, da me more klicat učiteljica al 

pa da me more vikat. On je pač to vzel od vseh ostalih. Tako kot vsi 

ostali, tako tudi on me je imenoval s tem imenom učiteljica, gospa 

učiteljica. Povedala sem mu, da ga bom učila in to je blo vse. Nisem ga 

nč posebej pripravljala.« 

 

I11Ž37: »Ne, v bistvu bolj je tako … v prvem sem jo mela interesno 

dejavnost, pol v drugem so meli drugo učitlco, zdej v tretjem pa so otroci 

tolk veliki, da že vejo. Da spoznajo že … Mal spoznajo učitelje, mal 

spoznajo pravila pr učitlu. Načeloma nej bi bla povsod enaka, ampak sej 

veste, vsak učitelj ma mal po svoje. In že vejo, kolk loh pr komu grejo, 

kaj loh komu rečejo, kako se loh obnašajo … Mislim, da tud je zadosti 

stara, da zna to razmejit, ne. Tko da, nobenih drugih posebnih priprav.« 

pogovor 

I1Ž53: »Ja to je blo pa zanimivo. To je blo pa res zanimivo. K smo se 

mi odločil, da bo pač šel k men v šolo, sva julija in avgusta trenirala, da 

je on mene klical po imenu. Kadar koli me je poklical, sem rekla: »Zdej 

trening  
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bo pa tako pravilo: ko bova čez tole cesto, kjer je šola, stopila, 

postanem jaz učiteljica. Ko greva domov, ko stopiva čez cesto, na drugi 

strani sem tvoja mama.« In to ločnico sva potem postavila in je on to 

tako zanimivo sprejel, da se je v to igro dejansko takoj vključil in me 

tako ves čas resnično po imenu klical, da njegovi sošolci tri mesece 

niso vedeli, da sem jaz njegova mama. Tko da decembra so enkrat, 

vem, da so se igrali, ko je ena deklica prišla in rekla: »A si ti res 

njegova mama?« Pa sem rekla, ja. Pa me še čudno gleda pa pravi: 

»Zakaj se je pa prvi šolski dan tak jokal, če je mel mamo v šoli?« haha. 

Recimo, a ne, to je bla taka, taka, aaa taka … zanimiva izkušnja.« 

 

2.4.1.8 Težave  

 

Tabela 17: Težave, ki pestijo učitelje pri poučevanju 

 

Težave, ki pestijo učitelje pri poučevanju 

Učitelji, izjave Kode  

I1Ž53: »Težave …? Ko začneš učit maš vedno težave z disciplino. Zato 

ker misliš, da se boš lahk vse z njimi dogovoril. In verjameš v eno 

demokracijo tud v razredu. Sčasoma vidiš, da ni demokracije, da mora bit 

presneto jasno, kdo je šef in … a ne. In potem se te meje, kdaj bomo 

debatirali o eni stvari in kdaj bomo nehali debatirat so tud malo, a ne … 

/…/« 

 

I3M46: »Zdej prav kakšnih takih posebnih problemov niti ni, no, da bi 

zdej reku, da so kakšne zlo hude … predvsem to motenje pouka, a ne, da 

nekdo pač se mu ne da pa bo potem neki druzga počel. Je to tist velik 

problem. /…/ Tko da tuki bi reku, da mogoče kdaj nekateri izkoristijo to 

pa delajo svoje stvari.« 

 

I5Ž56: »Amm … težave? Največ, kar bi lahko rekla je to, da sm mela kdaj 

kakšno ful težko skupino. To mi je predstavljal najtežje. Pa k sm res dala 

vse od sebe, pa nisem videla tega … amm … uspeha. Al pa se je ponavljal 

eno za drugim pa se je vračalo pa recimo. In me je to. Te svari pol neseš s 

sabo domov in zlo težko … sploh pred leti, a ne, k sm bla še mlajša … 

težko to izklopiš, ampak moraš. Sej ne, da mi je vseeno, ampak sem se 

naučila skozi vsa ta izobraževanja in skozi vse te pogovore, ki jih mamo 

kolegice med sabo, sej veste, da učitlce, k gremo kdaj na kavo so itak čist 

šolske stvari. Nekak ozavestiš te stvari, da nisi ti tisti, ki si kriv al pa 

neposredno odgovoren za določeno situacijo pa tud če daš vse od sebe, da 

ni vse od tebe odvisno. /…/« 

 

I6Ž42: »Jst sm na primer kot začetnica mela težave z disciplino v razredu. 

Me niso ubogali. Tule na Pedagoškem faksu nč pozornosti temu ne 

posvečajo. Tu bi morali več, bolj pripravit te mlade ljudi. Sploh, če je tak 

karakter. Jst sm bl taka mila, mirna. Sm mela pol težave s tem. /…/« 

 

I7Ž46: »Ja, prva leta je bla zlo problem disciplina. Praktično, jst ene pet let 

po mojem je blo … zlo … amm … navadit se, da sam sebe discipliniraš, 

manko 

discipline v 

razredu 
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da ne odstopaš od tega, kar si reku. To mi je blo najhujše, ker jst znam zlo 

popuščat, ne. Tud doma, mislim tud v odnosih na sploh. Težko mi je rečt 

ne v življenju. In tukej te, tukej te hitr najdejo, ne. Amm … to mi je blo 

težko. Še vedno mi je težko … mislim, vedno mi je lepo pridt v razred in 

oddelat, se učit, se pogovarjat, amm … usvarjat kar koli. Vse tisto zraven, 

vsa ta birokracija, zraven vzgojni problemi, amm … ne vem, klica starše, 

amm … namreč zdej otroku enmu je slabo … zdej smo navajeni, da takoj 

tist hip moramo starše klicat, da ga pridejo iskat, ker ne more … Otroc 

zdej ne morejo več zdržat nič. Tisti hip hoče domov al pa ne vem, joka 

zarad tega, ker … amm … ni dobil malinovega jogurta ampak breskovega 

– to zdej karikiram, ampak se dejansko dogaja, ne. Niso sposobni več, 

kako bi rekla, prenest nč – ne mraza ne lakote, ne krivice, kar se mi zdi 

glavna naloga šole, da jih to nauči. /…/« 

 

I10Ž50: »Težave? Hja … kaj pa vem. Zmeraj jih skušaš hitr odpravit in 

pol kar pozabiš, da so kdaj ble oz. da nekak so. Kakšni taki učenci, k se 

nenavadno obnašajo in potem ti ni čist jasno, zakaj se tko obnašajo.« 

I11Ž37: »Ahh … velik. Recimo, ko sem prišla poučevat, sem najprej bila, 

seveda, v podaljšanem bivanju. In zame je bla to … šok. Zato, ker mislim, 

da na fakulteti te na podaljšano … na to, da ti pričneš v podaljšanem 

bivanju in ne kot učitelj slovenščine, matematike in tko naprej … te 

popolnoma nč ne pripravijo na to. In meni je bil to grozen občutek. 

Recimo meni … jst sm pristala v prvem razredu s 26, 27 otroci in amm … 

je blo treba še na stranišče z nekaterimi in pomagat še pri osnovni higieni 

in vse te stvari. Pustit se jim igrat. To je blo meni recimo grozno. Kako nej 

jim pustim se igrat in usmerjat vse njihove dejavnosti, da se ne bi počutila, 

kot da nč ne delam? /…/« 

biti učitelj v 

podaljšanem 

bivanju 

I1Ž53: »Amm … od začetka ne veš, v začetku poučevanja – kontakt s 

starši. To jaz mislim, da starši so čist posebej in ena taka zadevščina v 

našem poklicu, ko res moraš met en tak poseben čut, res bit diplomat. 

Diplomati v diplomatskih službah niso tok diplomatski kokr moramo mi 

bit. Znat povedat pa zapakirat pa da te posluša. /…/« 

 

I4Ž52: »Pa ne vem … težave so ble enkrat z enim očetom, k sm neki 

zbrala neki … na splošno nisem mela težav, no, ne s starši, ne z otroki. 

Amm … To je bil pa en tak spor, ker sem ga … na neko točko ga nisem 

vključila, ker to je bla direktiva od zgorej, potem se je on razpenil nad 

mano in kričal name pred šolo in … jst sm se pač branila z eno mero … z 

nivojem … nisem se spustila na njegov nivo. /…/« 

 

I9Ž46: »Lansko šolsko leto sem bila pred pošto in me je ena mamica 

ogovorila: »Dober dan, men se zdi, da pa vi mal prehitr to poštevanko 

sprašujete.« »Ooo,« sem rekla »gospa, mi se pa teh stvari tukej ne 

pogovarjamo. Se bomo pogovarjali v šoli. Pridite k men na govorilne ure, 

na obisk, pa se bova lepo o vašem otroku pogovorili in o njegovem 

celotnem znanju.« Ne prenesem, da me starši v trgovinah al pa na ulici 

sprašujejo o otroku. Vedno sem pripravljena pomagat otroku in mami, 

ampak da mamica pride al pa oči, seveda, v šolo v času govorilnih ur ali pa 

po pouku. Ne pa v mestu, na ulici. Ravno tako ne na privatne telefonske 

številke mobitela … ne da me zvečer nekdo pokliče. Pred petimi leti sem 

odnos s starši 
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mela celo primer da me je mama ob desetih zvečer poklicala, če sem jim 

popravila kontrolno nalogo za družbo. Tko da … haha. Resnično, tudi take 

stvari se dogajajo. Morda zato, ker smo v majhnem mestu in se preveč 

poznamo. Morda zato.« 

 

I10Ž50: »Sem mela pred leti eno mamo, mela je sina na tej šoli. Na prvem 

roditeljskem sestanku sem mela mize postavljene v obliki črke U, velik je 

blo staršev. Ona se je pa tko usedla, da mi je ves čas roditeljskega sestanka 

hrbet kazala. Pa nisem nč vedla, zakaj pa kako. Dobr, sčasoma se je potem 

izkazalo, da je otrok na nek način potreboval mal posebne pozornosti. Tud 

mama, ampak, ko sva se sčasoma spoznali, je mnenje do mene spremenila 

in mi je tud razložila, da je pač nosila v seb neke zamere do šole zarad 

starejšega, ker je pač neke želje mela pa je v šoli niso upošteval, ampak ja 

… je včasih hecna kakšna situacija. Ne moreš predvidet.« 

 

I12Ž40: »Največji problem je bil mogoče zarad ene sošolke, katere mama 

je mislila, da nimam srca. Z njo sva imele en tak konflikt, ker je otrok res 

… velik je deklica manjkala. In sem se jst mal bolj v to stvar vtaknila. In 

sem pol tud zahtevala zdravniška opravičila, amm … in mama ta ni mogla 

razumet, kako se men to ne zdi samoumevno. Ne vem. Če je … deklica je 

manjkala zato, ker ji je pes poginil in je bla več dni odsotna. Deklica je bla 

odsotna, ker je mela angino, ampak je bla 14 dni doma, s tem da so jo vsi 

videli, da se doma že igra. In jst sm potem zahtevala za to zdravniška 

opravičila. Mel smo pogovore s pedagoginjo. Mama potem ni odstopala. 

Je bolj stopila na to stran in začela mene amm … amm … kritizirat, kako 

jst lahko svojega otroka učim. Ona je pa pač mama kot mama more bit in 

da razume svojega otroka. /…/« 

I4Ž52: »/…/ To je bil en tak incident, k me je pravzaprav ne na osebno ne 

prizadel … no prizadel. Tud, ja. Ker amm … ravnateljica ni amm …kaj pa 

vem. Niti ni cele zgodbe ne poznala, niti men prisluhnila in pol sm jo 

mogla poslušat na zagovoru, kako je ona morala pol tega očeta mirit in kaj, 

da sem jst naredila … men se je zdel butast vse skp. Ni to to. Skratka 

nisem njene podpore mela« 

brez podpore 

s strani 

ravnateljice 

I4Ž52: »Ja. Prva stvar, k mi pade na pamet, je mogoče prehitr reagiraš. 

Reagirala sem ... mogoče sem kdaj kakšnega otroka užalila, ampak to je 

zdej zlo pavšalno. Sem se hitr pol tud opravičila. Ne zdej tist hip, ampak 

sva se pol pač pogovorila.« 

prehitro 

reagiranje 

I2Ž57: »Da sem imela nekaj let nazaj zelo, zelo težaven razred, ker je blo 

cel kup otrok, ki so bili vedenjsko in učno zelo težavni in od vseh mi je pa 

najbolj črno leto ostalo pač eno leto, ko so bli otroci težavni pa še začeli 

smo uvajat po dve učiteljici v istem razredu. In amm … sva bli v paru z 

eno učiteljico, k je bla izrazito nekomunikativna, zelo zadržana in nisem 

nikol vedla, kaj misli, kaj želi, kaj bi rada in kljub temu da sem se trudila, 

da sem želela pač ene stvari naredit prijetne, bivanjske – ker bit z eno 

osebo v razredu tolk ur na dan, odraslo osebo … ker z otroki je drugač kot 

z odraslimi. Tisto leto je blo res. Bi ga takoj zradirala. To, da si odprt 

človek, pripravljen na komunikacijo, pripravljen sprejemat kritike … jst nč 

ne rečem, da sem popolna, tud sama rečem, če sem ga kej polomila, 

brcnila v temo al karkoli … ampak, da pa moraš delat z nekom, s katerim 

se ne moreš posvetovat, se ne moreš pogovorit, to … je pa zame smrt. To 

problemi s 

kolegi 



62 

 

je blo pa res … grozno. Sej če so učenci težavni, si misliš, sej bojo nekoč 

zrasli v odrasle, imel bodo službe, lepo življenje. To, k pa moraš delat v 

paru, je pa zlo pomembno, da se razumeš. Tko. Pa da veš, če se že ne 

razumeš, da veš, zakaj se ne. To so neizrečene besede, k vzdušje … k sm 

prišla v razred, sem imela cmok v grlu, povišan utrip … in sem se lahko 

pomirila samo tako, da sem delala z učenci. To mi je bla pa res muka, no. 

Na tej šoli sem že od prvega dne, že 36 let, se odlično počutim v zbornici, 

povsod. Se mi zdi, da smo povezan kolektiv. Včasih pa se zgodijo tud take 

stvari … to mi je najtežje.« 

 

I4Ž52: Drgač pa kakšne malenkosti s kolegi … Ampak to je tko. Pač 

poveš tist kar mislš … pa ker je kolektiv zlo ženski, amm …, je zame 

absolutno to neobjektivno, kdaj vodstvo, kaj vodstvo ob tako imenovanem 

špecanju tvojih kolegov, a ne … Ker je to ženski kolektiv, se pol ženske 

čenče razvlečejo in je to men blo vedno bolj tko, no. Lej, najprej preveri pa 

prid do mene … tud kot nadrejeni. Drgač pa nisem mela težav. Tud je blo 

teh čenč kr neki pol, čeprav sm se jst zmeri zase postavila. Tko mislim … 

sm želela razjasnit stvari na štiri oči.« 

I2Ž57: »Ja. Sem. Mela sem težave predvsem zarad same sebe in zarad 

svojih veliki meril. Jst še vedno mislim, da mora bit učna ura prijetna, 

istočasno tudi uspešno izvedena v smislu pridobivanja učnih ciljev in da 

sem nezadovoljna kljub vsem mojim prizadevanjem. Ampak v tem smislu, 

ne da zdej krivim otroke, ampak v smislu, kaj nej še zdej naredim, da jih 

bom pritegnila.« 

(pre)visoka 

merila 

I3M46: »Kje vidim težavo? Ja, mogoče predvsem v tem, da … predvsem 

zadnji meseci so zlo naporni, sploh kar se tiče sledenja samim uram, 

vsebin oziroma snovi je še kr nekej, ne … Otroc so pa z mislimi dejansko 

že nekje drugje, ne … tko da zdej v tem trenutku se mi zdi to največji 

problem, no, da so že kar utrujeni.« 

upad 

koncentracije 

pri otrocih 

ob koncu 

šolskega leta 

 

Tabela 18: Reševanje/odpravljanje težav v šoli, kaznovanje 

 

Reševanje/odpravljanje težav v šoli, kaznovanje 

Učitelji, izjave Kode  

PREVENTIVNA DISCIPLINA 

I3M46: »Jah, predvsem, skušam jih mal razvedrit, oziroma tud če so 

rekreativni odmori, gremo ven, da se mal sprostijo, da mamo petnajst 

minut tistega odmora pa še mogoče se ma podaljša, tko da vseeno grejo 

na zrak, da dobijo mal kisika, da se potem lažje stvari speljejo do konca. 

/…/« 

rekreativni 

odmor 

 

I6Ž42: »Al pa če pridem, ne vem, ko je blo glavnega odmora konec, mam 

en zvonček, tak lušten, pa mal pocingljam pa se takoj vsi usedejo. Pa če je 

mračno vreme zunaj, luč prižgem. To so razne take fintice majhne.« 

preventiva - 

triki  

 

I1Ž53: »Že kar predvidiš, aha, zdej pa unadva ne smeta bit skupi, to 

pomeni, da bom jaz določila, da bota ta dva, pa še kr ene take situacije 

predvidiš, se tega naučiš. In je doma isto. Ko že vidiš, da je unmu 

dolgčas, ko sam čaka, da bo neki unmu ta drugmu ušpičil, haha, pol se 

pač … te to izuči, a ne.« 

predvidiš 

situacijo in 

prekineš 

neprijetno 

situacijo, 
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preden se 

lahko zgodi 

PODPORNA DISCIPLINA 

I1Ž53: »Med samim poukom je pač treba takoj ustavit pa kej naredit, a 

ne. Opomnit otroka, tud prestavit ga za kratek čas, nekaj storit za kratek 

čas, če je klepetav če je eno ali drugo …« 

 

I2Ž57: »Včasih sem se pač zatekla po pomoč k ravnateljici, ker teh služb 

ni blo. Tko da ravnateljica vsaj tok … da sva bli v dogovoru, da če bo 

kakšen tak res grozen, grozen primer, da dam en listek pa napišem SOS 

gor, ga dam otroku in ga pošljem do ravnateljice kot poštarja. Ona pa 

potem tega otroka tolk zadrži vsaj tolk, da druge otroke umirim. To sem 

imela eno deklico, k je bla nevarna, da koga poškoduje. Se je pa tko, če si 

jo kam poslal, počutila pomembno pa tko in mi je bla to varianta. In ko 

sem jo poslala do ravnateljice, sem lahko druge otroke pomirila, k so bli 

čist v krču od strahu.« 

 

I6Ž42: »Tud če je razred izjemno disciplinsko težaven. Al pa če vmes 

začnejo … nehaš govorit in stopiš do tistega. Sej ni nujno, da ga kregaš pa 

hruliš na ves glas, ampak se ga dotakneš al mu vzameš tist predmet, s 

katerim se igra.« 

prekinitev 

motečega 

dejanja 

I12Ž40: In potem smo postavil lestvico, zdej mam pike. Včasih smo meli 

pikapolonice, ki smo jih prestavljal s cveta na list in pol dol na zemljo. 

Tko z enim … ko otrok naredi napako, da jo ozavesti, oz. eno tako 

vizualno spremljanje še tega, da otrok vidi. Če mu samo poveš: »Spet si 

kršil pravila.« Se mi zdi, da otrok tega ne jemlje resno. Se mi zdi, da mu 

je treba nekej še … eno stvar vzet. In ko tolkrat prekrši pravilo, sledi 

kazen.« 

vidno 

ozaveščanje 

napake 

KOREKTIVNA DISCIPLINA 

I1Ž53: »… te težave pa z neumornim razčlenjevanjem, razčiščevanjem, 

kaj bi ti naredil, kaj če bi tebi on to naredil in, kaj bi ti lahk naredil, da bi 

se temu izognil in, kaj misliš, če se bo jutri to zgodilo, kaj boš ti naredil in 

milijon takih zadev. In to v prvih mesecih res NEUMORNO, dnevno, 

večkrat na dan. Riskirat uro, riskirat to, amm …« 

 

I4Ž52: »… pokregaš, napišeš staršem, če je treba … ampak tuki je spet 

tko … ker poznaš specifiko razreda, se pogovoriš z vsemi in jst sm .. pač 

tist otrok, konkreten, ne tist, k jih je fasal.« 

 

I7Ž46: »Ma v šoli so te disciplinske težave zelo naporne, no. Amm … mi 

mamo razgovore.« 

 

I8Ž53: »Al pa pogovora recimo s starši, al pa je bil tud kakšen konflikt s 

starši pa potem sem res vedno prosila, da pridejo k men, če je karkoli 

narobe. Najprej k meni, da razrešimo in potem največkrat niti ni blo 

nobene potrebe, da bi šli kam naprej, ker se je potem že stvar izjasnila. Al 

je blo kakšno nerazumevanje al je blo, da je kakšen otrok drugač 

interpretiral, al starši niso slišali obeh strani al sem pa tud jst kdaj kej 

pogovor 
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spregledala, ampak se je vedno dalo na pogovoru vse rešit in lepo 

zmenit.« 

 

I9Ž46: »Opozorim enkrat, dvakrat al pa rečem: »Pridi sem pa grem jst na 

tvoje mesto sedet./Še ti povej, kaj je bilo. Povej vsem nam.« Kakorkoli 

že.« 

 

I12Ž40: »Ja … v bistvu … Amm … Jst največkrat se potem poslužujem 

teh … pogovorimo se o šolskih pravilih, pogovorimo o … Včasih smo bli 

tud samo pozorni na tri šolska pravila – na glasnost v razredu, dvigovanje 

rok, na nasilje …tekanje po razredu.« 

I1Ž53: »Preko pravljic, preko, preko ne vem, tud kakih zgodbic, ko se 

kaki živali kej al kakih takih situacij pa pol, »A mi tud znamo taki bit? 

Kaj bi? Zakaj bi? Kako bi lahko?« pol pa neumorno. /…/ Jaz sem 

marsikdaj, če jaz vem, recimo dons smo meli, smo se igrali igro vlog, smo 

imeli telefonski pogovor.« 

 

I2Ž57: »Moji vzgojni ukrepi so igra vlog, imam moder stol za 

razmišljanje – jim povem, da nekaj ni bilo v redu, je nekj prekršil in gre 

na stol za dve minuti. Imam peščeno uro, jo obrnemo, ga vprašamo, če ve, 

zakaj je sedel in kaj bo spremenil. /…/« 

preko 

pravljic, igre 

vlog, igre 

I1Ž53: »Zlo ena dobra stvar se mi zdi, sploh, ko se je to zlo ponavljalo, 

smo pisali, mi smo temu rekli zapisnik. Da je pač otrok, če je že znal 

pisat, napisal zapisnik, če pa ni znal pisat, pol je pa meni narekoval, sem 

ga pa jaz pisala. Ampak podpisal se je pa pod njim. »Se strinjaš s tem, kar 

je napisano? Če se strinjaš, se podpiši,« in ta podpis ma tako težo, da si 

mislit ne moreš. Že šestletniku, sedemletniku. Sploh, če se še kdaj zgodi, 

mu pol prebereš, »Lej, prejšnji torek si napisal to in to in to in to, in to se 

je zgodilo. Vidiš, kako tu piše?« Se mi zdi, da to je en tak primer dobre 

prakse, no.« 

 

I7Ž46: »Zapisnik: zapišem recimo, da je konflikt, zapišem enega, 

drugega, vseh, ki so videli in potem se na podlagi tega odločim, ne, in če 

se to večkrat ponavlja, sporočim staršem, da se pogovorijo, ukrepi in tko 

naprej.« 

pisanje 

zapisnika in 

podpis 

I2Ž57: »Včasih je tudi prepoved, če je kazen, mislim, če je dejanje tako, 

je prepoved neke igre za določen čas. Vedno pa gledam, da je ta čas tko 

izvedljiv, da lahko hitro mine. Da pač otrok občuti, da je blo nekej 

narobe, ker mu odvzamem nekaj, kar mu je všeč.« 

 

I12Ž40: »Al je to … najbolje je kaznovat ga med igralnim odmorom, da 

mora on za kazen nekej brat, pisat, medtem ko se drugi igrajo.« 

odvzem 

privilegijev 

POSVETOVANJE  

I5Ž56: »Tukaj pa spet pomoč vodstva šole, svetovalne službe, timsko 

delo. Potem, če je kakšna takšna skupinska zadeva, spet stari, tim … samo 

na ta način. Sam ne gre. To je treba kot tim. Sam ne gre. Ker konc koncev 

so strokovnjaki tud za to in na ta način.« 

 

I8Ž53: »Tko da take primere sem že mela, da sem ga poslala ven, da se je 

ohladil, da sem prosila za pomoč psihologa, da mi svetuje, da mogoče sm 

pomoč 

strokovnjakov 
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prosila za kakšen razgovor z njim, al pa da sem tud prosila nekoga, da 

prisostvuje našemu pogovoru. Al ravnatelj, ker je tud to dost psihologa pa 

tud dost dobr zna umirit stvari. Tud tega sem se posluževala.« 

I6Ž42: »Po literaturi sem iskala ideje pa seveda naslonila sem se na 

starejše sodelavke. Pa sej ni nujno, da so ble starejše. Takšne, k so ble čist 

drugačne po karakterju kot jst. Bolj take scharf pa tko odločne bolj. Pa 

sem se posvetovala in sem dobila marsikakšen dober nasvet al pa kakšno 

finto. /…/« 

ideje 

sodelavcev 

 

Tabela 19: Reševanje/odpravljanje težav doma, kaznovanje 

 

Reševanje/odpravljanje težav doma, kaznovanje 

Učitelji, izjave Kode  

PREVENTIVNA DISCIPLINA 

I1Ž53: »Saj svoje otroke itak poznaš, jih predvidiš.« predvidiš 

situacijo in 

prekineš 

neprijetno 

situacijo, 

preden se 

lahko zgodi 

PODPORNA DISCIPLINA 

I1Ž53: »Vedno, ko je ta velik ta mlajšega, ga je tako pretkano okol 

prenašal, da ta mali sploh ni se zavedal. Amm … to bi pa težko zdaj rekla, 

da so ble kakšne posebne metode, s katerimi ... Nimam zdele kakšne 

pametne ideje … Če se kaj zgodi, ustaviš. Saj svoje otroke itak poznaš, jih 

predvidiš.« 

 

I4Ž52: »Uuu, doma je blo pa drgač, a ne. Doma so se zlo, moram rečt, 

moji otroc se niso glih tepl, k ta starejši je le šest let pa pol starejši od ta 

malega … tko sta se mal kdaj pa kdaj … pa seveda narazen vlečeš pa pač 

pametuješ, da nasilje ni dovoljeno pa ne vem kuga.« 

prekinitev 

motečega 

dejanja 

KOREKTIVNA DISCIPLINA 

I1Ž53: »Ja, največkrat je blo to ne, če že kej: »Pojdi v svojo sobo in 

razmisli.« in to je bil recimo en tak vzgojni ukrep.« 

 

I4Ž52: »/…/ pa pač pametuješ, da nasilje ni dovoljeno pa ne vem kuga.« 

 

I6Ž42: »Pa pogovor. S pogovorom, s pogovorom se rešuje večina stvari.« 

 

I9Ž46: »Zopet pogovor. Pogovor, pogovor, pogovor. Da poveš svoje 

mnenje, da poveš, kaj čutiš. Ti, kaj čutiš, kaj čutijo otroc in pol s skupnimi 

močmi probaš rešit.« 

pogovor 

I11Ž37: »Kako discipliniram? Odvisno od prekrška. Recimo, po navadi 

tisto, kar ma najrajši. Po navadi to: »Ne boš gledala televizije,« vedno 

vžge. »Ne bomo te peljali v kino. Ne bomo ti pripeljali prjatljice na obisk. 

…« Ne bom, ne bom, ne bom … take stvari.« 

 

odvzem 

privilegijev 
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I12Ž40: »Amm … kar se tiče kaznovanja. Bolj smeri odrekanja kakšnih 

ugodnosti, ne vem, ni blo al televizije al ni blo kakšne, kakšnega posladka 

al … na ta način.« 

I4Ž52: »Zdej … bom po pravic povedala, da je kdaj pa kdaj tud kakšna 

priletela po rit. Ta večji jih je tud tko mal dobil. Mislim, da sm ga enkrat 

okol ušes, hčere nisem … amm … tko.« 

 

I12Ž40: »Ne vem, prva leta, ne vem, kot mlada mama sem mela mal 

slabše živce, mi je kdaj tud roka ušla pa sem tud po riti kdaj starejšo hči.« 

telesno 

kaznovanje 

I6Ž42: »Na primer ena hčerka moja je bla tko občutljiva, da če sem jo 

mal bolj na ostro kregala, je že zajokala in je takoj nehala s tisto stvarjo, k 

je bla neprimerna.« 

 

I4Ž52: »Če ga jst kot mama kej polomim, to se prav, če sm groba, če 

kričim … se pol opravičim. Al napišem pismo al se pa opravičim. 

Priznam: »Ej, tuki sm ga pa polomila.« /…/ Če ne druzga pa po miz 

udarim pa kričim. Ne, jst sm hotela, da je po moje in bi po moje mogl bit. 

Zlepa al pa zgrda. To, to, tak način.« 

 

I9Ž46: »Vedno je blo … sem bla vedno bolj stroga, amm … pa nč kej 

posebnega, da bi … /…/ Kaj jst vem, kaj je blo … jst sm zakričala. Tako 

kot v šoli. Ne vem, mogoče na isti način.« 

 

I12Ž40: »Sem povzdignila glas, povedala, kaj ni v redu, to ja …« 

povzdignjen 

glas 

 

2.4.1.9 Učiteljevo videnje svojega otroka v razredu  

 

Tabela 20: Učiteljevo videnje svojega otroka v razredu 

 

Učiteljevo videnje svojega otroka v razredu 

Učitelji, izjave kode 

POČUTJE 

I1Ž53: » Ja, ja, sej pravim, ne, to mi je očital, ko gremo ven na sprehod, 

ko je bil mlajši, »Nisi nikol mene za roko prijela,« pa sem rekla, »Pa sej 

je še kakšen tak, ko ga tud nisem, nisi sam ti.« »Ja, pa prav mene pa prav 

posebej nisi.« Al pa ne vem, gremo se črnega moža, »Mene nisi še 

nikol,« s ne … »Nikol nisem jaz bil črni mož.« in tuki sem se zamislila. 

Tu se mi je zdelo možno, da res ne. /A se je to pol kej popravilo?/ 

Ja, ja, seveda. Sem mu razložila: »Glej, bom, enkrat te bom poklicala.« 

In jaz verjamem, da šest-, sedemletnik razume. In sem mu tud 

povedala svojo stisko: »Ja, veš, jaz se bojim, da bi tebi pol kdo očital, 

zato lahko, da te res nisem, ja. Te bom naslednjič, ampak ne pa tko, da 

boš pričakoval, da te bom kar naprej.« Na ta način, ja.« 

 

I4Ž52: »Zapostavljeno … ja, lahko … mislim, to ni nikol izrekla. 

Mogoče, da sm jo mal manjkrat prijela za roke kokr koga druzga pr 

plesu. Da ja ne bi … tko. Sigurno, ja. Ne vem, al je ona to čutila al ne. 

Ampak, če čist objektivno pogledam, sem vedno mal bolj druge. 

Nisem nje ta prve. Niti ni tko … jst sm jo tko strenirala doma al pa tud 

zapostavljenost  
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neka taka … niti ona ni bla tista, da bi zlo vame rinila: »Mami, mami,« 

v tem stilu. Probala se je obnašat tko kot vsi ostali.« 

 

I6Ž42: »Ja, mogoče za kake vloge, da bi igrale. S tem, da ena je bla 

itak tko zadržana, da ni želela izstopat preveč. Ta mlajša, k je pa bolj 

odprta, je pa mogoče nisem hotela tolk v ospredje dat, čeprav je bla 

dobra. Mogoče ja, kar s tega tiče, da sem rajši koga druzga izbrala. 

Glih zarad tega, te slabe vesti, da ne bi kdo mislu, da sem pa svojo 

izbrala … tudi stoje blo pri tistih likovnih izdelkih. Podobno.« 

 

I11Ž37: »Mislim, da izpostavljeno ne. Zapostavljeno … Zadnjič mi je 

rekla: »Mami, jst nisem bla še nikol na vrsti pri angleščini, pri igrici, ki 

se igramo.« Recimo pr angleščini mamo eno igrico, k jo majo zlo radi. 

Na začetku ure, tko da se mal prebudijo, umirijo in vse to skupej. Sem 

rekla: »A res? A še nikoli nisi bla?« »Ne,« je rekla »še nikoli me nisi 

mene poklicala.« Je pa tako, to je v bistvu igrica skrivanja. /…/ Jst sm 

ji potem to razložila. Sem rekla: »Če bo kdaj priložnost, da bomo 

novega pač tistega, ki šteje izbirali, bom pa pazila, da bom tud tebe 

izbrala. Vem, da ti nisi bla pa mogoče še kakšen drugi.« Tko da … 

mislim da drugač se pa ne počuti …« 

 

I12Ž40: »Mogoče res, ja. Potem, ko je … ta starejša … otrok včasih le 

razmišlja kakšno stvar, bolj čut kot mi mislimo. Gotov je bla kakšna 

situacija kdaj. Tud če mi ni povedala, včasih na očeh vidš, da zdele mu 

pa neki ni blo v redu. Da zdele bi blo pa boljše, da se ne bi to zgodil, 

da ne bi prišlo do te situacije, no.« 

PRIČAKOVANJA 

I1Ž53: »Ja, to je pa zanimivo vprašanje, ja, predvsem zato, ker sem jaz 

mislila, da sem tako zaljubljena v svoje otroke, da bom nerealna, pa na 

koncu sem gladko priznavala, da je kar nekaj otrok bistveno bolj 

uspešnih kot moj in sem bla prav vesela, ker mi ni blo nč hudo. Haha in 

nisem se nč kej … se mi je zdelo čist v redu, ni bil »naj«, ne, ni izstopal, 

amm … in sem bla jaz nad tem … sem se prav zazrla, »Ja, sej, dobro ti 

to prenašaš,« sama sebi. Ja, ja, to je dobro vprašanje, to mi je všeč. K to 

pa je res pomislek, ne, k najprej misliš, da si svojemu itak vse razložil, 

povedal, a ne, in da ma neko predispozicijo. Istočasno pa, če res 

pomisliš, pa veš, da ne recimo, pa moja dva nista pisala prej, nista brala 

prej, mi smo bolj na drugih stvareh delali, ne, ne vem, da sta bla spretna, 

da smo hodili okol potovat in tako naprej. Nista pa znala teh spretnosti, 

da bi res pol znala, a ne, in, ja, v bistvu sva oba kar dobro prenašala to, 

da niti on ni, da bi bil užaljen, če je bil kdo hitrejši in boljši, amm … ja, 

mislim, da je bila to kar zanimiva izkušnja. » 

 

I6Ž42: »Kar se učne … kar se znanja tiče, ne. kar se znanja tiče, ne. 

tole sm pa pričakovala, da sta razumeli. Da sta tolk zreli, da se jima je 

dalo dopovedat. Sta to razumeli. Sem to pričakovala, da sta tolk zreli, 

da bosta razumeli. In tud sta.« 

 

normalna 
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I9Ž46: »Ne vem. Mislim, da ne. Mislim, da sem ga kr tko jemala, no, 

med poukom samim tko kot vse ostale, no. Pričakovanja … nč kej 

posebnega.« 

 

I12Ž40: »Ja, sej vedno ... ker jst pri pouku diferenciram … sej mormo 

diferencirat, ker drugač ne gre. Seveda sem … je bla med boljšimi 

učenci in sem mela do je taka pričakovanja, višja pričakovanja kot do 

kakšnih šibkejših učencev. V bistvu samo zarad tega. Ne pa zarad tega, 

ker je moj otrok. Ampak glede na nivo njenih sposobnosti.« 

I9Ž46: »Morda sem edino resnično želela, da še več naredi. Če sem dala 

dodatno nalogo, je mogu tud to narest. Sm rekla: »Lej, dala sem dodatno 

nalogo, zdej pa še to naredi.« Medtem ko drugi otroci, ne, je niso vedno 

naredili. Jst sm pa želela od njega še mal več.« 

 

I11Ž37: »Amm … mislim, da ne. Mislim, da ne.  

Kot učitlca nimam večjih al pa manjših pričakovanj. Zdej kot mama je 

pa mal drgač. Normalno, da mam pričakovanja do nje, ker je pač moj 

otrok in spremljam šolo, se z njo učim, ji pomagam in pričakujem 

mogoče potem kakšen rezultat. Jst sm ji tud razložila v letošnjem 

šolskem letu so dobili ocene v tretjem razredu, sem ji razložila: »Jst 

vidim, kok se ti učiš in, če se kdaj ne učiš. Tako da jst vem, da dobre 

ocene so rezultat, vsaj v tretjemu razredu, tega, da se učiš. In, če bo 

kakšna slaba ocena, pač bo rezultat tega, da se nisi. Ampak moraš pa 

mal sama pripravit se, moraš sama skrbet za šolo in vse to.« Tko da kot 

mama mam mogoče višja pričakovanja kot učitlca.« 

višja (kot mama) 

SAMOSTOJNOST 

I1Ž53: »Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je prvo je odvisno, da, pač 

kakšno učitlco bi mel, a ne, amm …, drugo se mi zdi, da v to 

samostojnost bi ga v vsakem primeru vzgajala, zato ker verjamem v to, 

da pač je treba te otroke, jim je treba dat malo nekih nalog, in, in … 

odgovornosti in se tud zavedat, če kej ni narejeno, da pač neki sledi, a 

ne … in tak sm vzgajala doma in tud še zdaj v šoli, ne … Pač brez tega 

ne gre. /…/«  

 

I4Ž52: »Ne, ne. ne.« 

 

I6Ž42: »Ne vem. Ne vem. Jst lahko zdej povem, ko jih spremljam … 

ta večja je zdej že ve sedmem razredu, ta mlajša je pa že v petem, da 

približno enako funkcionirata kot sta takrat. Ena je še zmeri zadržana, 

ena je pa še zmeri v centru razreda.« 

 

I9Ž46: »Ne.« 

 

I11Ž37: »Mislm, da ne. Do zdej smo meli srečo, da je mela super 

učitlce. Je pa tako, da je ona … ona je zelo … kako bi rekla? 

…človeški otrok. Ona ma zelo rada ljudi. Sem tudi slišala od drugih 

staršev kakšne komentarje mogoče, sem mal spraševala njo: »Kaj se pa 

tebi zdi?« Jst sm tako … sej veste, enim je mogoče ta učitlca bolj všeč, 

drugim pa druga učitlca všeč. V glavnem, njej so vse učitlce všeč. Tko 

vzgajanje za 

samostojnost  
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da ona nima nobenih težav z nobeno in mislm, da so vse naredile dobro 

delo do zdej.« 

 

I12Ž40: »Ah … Težko … ne vem, če mava v mislih to prvo hči, o 

kateri zdele večino časa govoriva, sem … se je naredil velik razkorak, 

ko je prišla v tretji razred, ko jo je kolegica učila. Se je punca sprostila, 

zaživela. Res, postala je čist drug otrok. In je kolegica rekla: »Sploh še 

ne veš, kolk tvoj otrok zmore, kolk je … kakšne izjave ma, kakšne 

stvari napiše …« Mogoče je res rabila to. Da sem ji bla mogoče prej že 

mal v breme al pa … ne vem. Al se je pa otrok tolk razvil, da je iz 

tistega sramežljivega otroka se razvila bolj v pogumno. Mogoče zarad 

tega. Ker pr ostalih dveh pa tega nisem opazila, no. Je blo pa isto.« 

PROTEKCIJA 

I1Ž53: »Amm … ne vem. Ne, v bistvu nisem nikol razmišljala. Jaz sem 

bla taka kot sem bla. In ko je bla situacija in sem verjela, da sem naredila 

tko kokr je prav. Zdej al sem ga polomila al ne, nikol se niso neke 

posledice pokazale. Amm … on pa tud ni, ni gostobeseden otrok že po 

naravi in, amm … razen teh očitkov, ki sem jih prej naštevala, ni nikol 

mi kej, da bi rekla, da bi reku, ja, da si bla bolj stroga al pa tko. Se mi 

zdi, da ne. Ni blo tega tko.« 

 

I6Ž42: »Onidve nista bli problematični, tko da ne … da bi ju morala 

ščitit. Pa tud ne neprijetni, da bi se na primer prepirali al pa v neke 

konflikte prihajali s sošolci.« 

 

I11Ž37: »Ne. Ne.« 

 

I12Ž40: »Ne. Ne.« 

brez protekcije 

I4Ž52: »Mogoče premal zaščitniška. Da je tko, kot sem že prej rekla, 

da pač nisem takoj posegla … mogoče premal. Ampak to je res tok mal 

… ena taka niansa, da, da težko rečem. Zato, ker tuki je res taka 

kombinacija, k si mama in jo vidš v kakšni situaciji in te kr mal zaboli, 

ko mislš: »Joj, pa mal več odločnosti … Dej ga mal porin./Dej se mal 

zase postav.« In tuki bi mogoče. Ampak tuki bl pride ta materinskost v 

men. Da če bi bla samo … ne bom zdej rekla, da sem bla blazno 

premal zaščitniška, ampak … tko k tisto, da ne bi preveč pozornosti 

…« 

 

I9Ž46: »Mogoče premalo, mogoče bi lahko bla več. Bolj sem ga 

grajala kot pa hvalila.« 

premalo 

zaščitniška kot 

učiteljica 

OCENJEVANJE ZNANJA 

I1Ž53: »Ne, mislim, da ne … sva se igrala tisto igro, a ne … ko sva 

prečkala cesto, sva imela vsak svoji novi vlogi.« 

 

I6Ž42: »Ne, ne. Ne, ne. Nikoli. Kadar se je točkovalo, se je točkovalo. 

Kadar je blo ustno, smo pa zmeraj z otroki, tu ma še zdej navado, tud s 

prvošolčki se tu da, no, zdej mam četrti, da se pogovorimo, da vidijo, 

kaj so bli kriteriji … pa kako bi oni ocenili. Sej ocenjevanje je javno. 

More bit itak pred celim razredom. Ne more bit nekje v kabinetu … 

veš, kako lepo otroc po pravici povejo in ocenijo. Al pa tistga otroka, k 

enaka obravnava 

kot pri vseh 

ostalih učencih 
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je bil vprašan, vprašam, kakšno oceno bi si dal. Ne moreš verjet, kako 

zadenejo. Čist po pravici. Tko da, kar se ocenjevanja tiče, ni blo 

problemov. Sploh, ker je bil to še nižji razred. Aha, še tole povem … 

nikoli ne bi učila svojega otroka takrat pa, ko so že številčne ocene. 

Nekok je blo to prvi, drugi razred dost na lahko … ja, pote bi pa znal 

ker učitelj met kakšne pripombe, da sem ji pa doma pokazala 

kontrolko, ne, da pol pa ni blo zahtevno, ne … tudi v tretjem razredu 

jst svojih otrok ne bi želela več učit.« 

 

I12Ž40: »Moj občutek pravi, da sem bla vedno do vseh dost korektna, 

pravična in sem res, no, trudila se, da se javno svojega otroka ocenila, 

da … ravn zarad tega, da ne bi kdo posumil, da sem kej poglufala. Tud, 

če je zmanjkal časa, se zgodi. Enga otroka sprašuješ pa je že konc ure 

pa že ostali odidejo. Pa sem vedno pustila še kakšnega sošolca, sošolko, 

da je poslušal, kako otroka sprašujem, da sm mela čisto vest. In sem 

otroka enako ocenila, na enka način kot druge. Ja, ja. Mislim, da sm jo 

enak obravnavala kot druge. Res … in je včasih težko, k veš, da je doma 

znal, k sta se skupi učila, v šoli ma pa tremo al je pozabil al ni vedel, kaj 

tisto vprašanje zahteva. Pa nisem smela vprašanja okrog obrnt pa rečt: 

»A se spomniš, k sva se tist učile …?« Ne, sm bla tiho in otrok tud 

kakšne stvari ni znal.« 

I4Ž52: »Jst mislm, da bi jo dost bl, če bi, bi jo dost bl strogo ocenjevala. 

/…/ Pr pisnih izdelkih je težko, a ne … mislm težko … pr pisnih 

izdelkih, kar napiše, napiše. Pa že pr pisnih jst vem, da tud pr drugih 

učencih zlo gledaš, kje boš še kakšno točko potegnil, da nisi krivičen. 

Mislim krivičen … da ne piše pol revež slabo oceno … pa tisto točko 

najdeš zarad spodbude. Ustno je … sej verjetn sm prehitr rekla, da bi jo 

bl strogo ocenjevala. Ustno ti … sej maš kriterije pa vprašanja pa tko 

naprej, ampak vseen mislm, da bi jo mal bolj mogoče … mal manj bi ji 

popustila, no. Mal manj.« 

 

I9Ž46: »Ne. Boljšo sigurno ne. Boljšo sigurno ne, zato ker zlo dobr 

znal in se je mogu še več učit kot ostali. Sem doma pritiskala na njega. 

/…/ Mogoče bi blo bolje, da jih nekdo drug uči, no, kokr mama al pa 

teta. Pritisk je velik nad njimi. Oni čutijo ta pritisk. Ja …« 

 

I11Ž37: »Mislim, da kvečjemu če bi, bi ji dala … mislim, da je ustno 

ocenjevanje tisto, ki je subjektivno, lahko, ne. Kvečjemu če bi, bi ji dala 

pr ustni oceni, ampak nižjo, ne boljšo. Ampak samo zarad tega … v 

bistvu bi se bala, da bi ji drugi rekli: »Ah, sej je itak tvoja mami. Itak ti 

je pogledala skoz prste. Itak si dobila boljšo oceno.« Tko da mislim, da 

bi jo edin tukej …« 

strožja 

obrvanava kot 

pri ostalih 

učencih 

 

2.4.1.10 Učiteljevo dojemanje sebe kot učitelja 

 

Tabela 21: Učiteljevo dojemanje sebe kot učitelja 

 

Učiteljevo vrednotenje sebe kot učitelja 
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Izjave učiteljev, ki so 

poučevali/poučujejo svojega 

otroka v šoli 

Kode Izjave učiteljev, ki niso 

poučevali/ne poučujejo svojega 

otroka v šoli 

RAZPOLOŽENJE V ŠOLI 

I1Ž53: »Jaz mislim, sem, če vse 

poteka normalno, recimo 90 % 

dobro razpoložena.« 

 

I4Ž52: »Največkrat sem dobro 

razpoložena. Pogosto.«  

 

I6Ž42: »Joj, vsak dan  Tudi, če 

sem slabe volje, se tolk pripravim 

… če sm jst mela doma slab dan, 

ne … moji učenci si ne zaslužjo 

tega, da bom jst jezo stresala na 

njih. Je pa res, da sem mogoče … 

da se malce hitreje razjezim pol. 

ampak, da bi pa kr stresala slabo 

voljo, to pa ne. v glavnem grem 

rada v razred, sem dobre volje in 

se mamo fajn.«  

 

I9Ž46: »Zelo velikokrat.« 

 

I11Ž37: »Amm … jst mislm, da 

veliko večino časa.« 

 

I12Ž40: »Jst … ne vem, dobro 

razpoložena … pretežen del, no. Je 

tudi slaba volja, ker vidiš, da otroc 

tega ne slišijo al pa, da še niso tega 

usvojil doma. Včasih so kakšna 

presenečenja: »Kako? A ne znamo 

lista prepognit? Pa vozla nardit?« 

Pretežno na sploh, sploh pri 

prvošolcih, se mi zdi, da morajo 

vseen, da ne dobijo tistega strahu 

pred šolo, tistga odpora. Sploh 

zarad tistih pridnih otrok, se trudm 

čim manjkrat bit huda. Ker otroc 

hitr prevzamejo nase: »Joj, kaj sm 

pa zdej naredu? Kje sm ga spet 

polomu?« Tko da, res, če že koga 

kregam, al pa, če skupino kregam, 

jih poimensko, jih ne kot cel 

razred, da jim ne delam krivice. 

Da ne dobijo kakšnega strahu pred 

šolo.« 

dobro - pogosto I2Ž57: »Vsak dan. Ne rečem, da 

čist vsak trenutek, ampak sem 

vsak dan.«  

 

I3M46: »Poskušam bit čim 

večkrat. Čeprav je tko, kadar kol 

pa nisem najboljše volje, jim dam 

takoj vedet, da nisem najbolj 

razpoložen. Drgač pa vsekakor 

bolj tko, dinamičen in, in, in 

odprt do njih. Pa seveda se tud 

pošalit z njimi, se znamo tud 

pohecat, da ni čist tisto zadrto, 

strogo.« 

 

I5Ž56: »Pa kr, se mi zdi, da kr 

veliko.«  

 

I7Ž46: »Zelo pogosto.«  

 

I8Ž53: »Največkrat. Največkrat. 

Tud če nisem, se pa potrudim, da 

sm. Haha.«  

 

I10Ž50: »Vsak dan, razen, če me 

kej ne razjezijo. Ne, sej se zgodi, 

da se začnem kdaj razburjat prvo 

uro, ampak potem rečem: »Veste, 

sem prišla dobre volje v šolo.« 

Tko pač pride kakšna situacija, 

ko naredijo res kakšno neumnost 

in si potem ne tolk jezen, ampak 

predvsem slabe volje pa žalosten. 

Sej v končni fazi, ko prideš v 

razred, pa tud, če maš svoje 

probleme, morš pozabt. Ker ne 

morš met pred otrokom tistih 

svojih problemov. Se zgodi kdaj, 

da si žalosten. Se spomnim pred 

leti mi je ena deklca rekla: 

»Učitlca, ti maš pa dons tko 

žalostne učke.« Ja, opazijo tud 

oni take zadeve. Ampak ne moreš 

delat sproščeno pa v redu … 

moraš kar pozabit na to.« 
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I1Ž53: »Zame je, ko vstopim v 

razred, kot da sem v enem drugem 

paralelnem svetu. In oni svet zunaj 

pustim. Meni je živi problem, da 

mi nekdo reče, da moram, ne vem, 

ob desetih zdravnika poklicat. Jaz 

to 100 % pozabim. Sem tolk tuki 

notr, da … v bistvu sem slabo 

razpoložena v razredu sam takrat 

… v kolkor pride do … da se moja 

pričakovanja, a ne, ko se doma 

pripravim, nekej zanimivega 

nardim pa to hočem izvest pa oni 

niso … mislim, sicer so blazno 

navdušeni, ampak potem iz tega 

navdušenja nastane prevelik kaos 

in recimo tak primer je pol, da sem 

slabe volje.«  

 

I4Ž52: »Redkokdaj.« 

 

I6Ž42: »Ne, ne.« 

 

I9Ž46: »Ne, morda še prevečkrat 

nasmejana. Ker so mi lastni otroci 

povedali, kakšne učitelje si želijo, 

ne samo oni, vsi. In h komu radi 

prihajajo. In morda iz lastnih 

izkušenj, ker mam doma lastne 

otroke, sem postala še bolj dobre 

volje v šoli, ker vem, koliko 

pomeni tem otrokom, da si ti, da 

jih razumeš, da jih čutiš, da si z 

njimi nasmejan, da si … na prvem 

mestu je to, še bolj, kot da si dober 

predavatelj. Tko mislm, no.«  

 

I11Ž37: »Pa … manjši odstotek 

časa. Zdej opažam to, da glede na 

to, da učim v večih razredih, sm 

tud učitli samo ljudje in, če se ti v 

enemu razredu nekej slabega 

zgodi, je zlo težko potem tisto 

pustit v tistemu razredu in it dobre 

volje v naslednji razred. Mal 

prtljage prineseš po navadi s sabo, 

ne … jst mislm, da večino časa 

sem dobre volje, pozitivna, 

nasmejana. Se pa tud včasih zgodi, 

slabo - redko I2Ž57: »Amm … sem … tud 

kdaj slabo razpoložena, ampak se 

trudim, da te ne bi preveč 

vplivalo. Ampak največkrat sem 

slabo razpoložena bolj pol, k že 

ni več otrok, no. Ker mene otroci 

kr tko posrkajo in kar pozabim na 

vsa druga čustva kot na to, da 

sem tam zato … /…/ Včasih pa 

tud rečem: »Joj, dns me pa tko 

glava boli. A se lahko mi 

dogovorimo, da jst vam samo 

nekej preberem, pol boste pa vi to 

narisali?« »Ja, učiteljica.« znajo 

bit zelo čuteči. /…/ Učim, da 

čustva so, ampak se jih moramo 

naučit prav izkazovat. Ne tko, da 

še druge prizadenemo zarad tega. 

Če sem že kdaj tko tečna, takrat 

poiščem take dejavnosti, da se 

majo vsaj oni fajn.« 

 

I3M46: »Ja, tud. In sicer 

predvsem takrat, kadar se o 

določeni stvari pogovarjaš al pa 

meniš iz ene ure v drugo uro pa 

se potem v drugi uri pojavi čist 

podobna stvar, situacija, sej 

pravim, pogosto to priprisujem 

določenim obdobjem, ki se 

zgodijo, ne, si probam na ta način 

razložit stvari, je pa res, da 

dejansko neke določene meje 

morajo bit postavljene. Drugače 

pa nikamor ne prideš, ne. Če čist 

vse toleriraš. To pa definitivno se 

moraš postavit. To pa tud 

določena pravila. Tko da ja, 

predvsem takrat ratam, postanem 

slabe volje, kadar vidm, da sm 

nek trud vložu v neko zadevo pa 

je šla zadeva mimo, ne, da niso 

niti dojel, kaj sm jim hotel pred 

20 al pa 25 minutami povedat.  

/…/« 

 

I5Ž56: »Pa sej, morm rečt, da niti 

nisem. Se mi zdi da, k stopim 

notr, pozabim tiste hude stvari, k 

me slabo al pa … dobr, včasih te, 
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da mam jst slab trenutek, da mam 

slab dan …« 

 

I12Ž40: »Pa skor vsak dan je 

kakšen trenutek, kakšen del ure. 

Ne vem, če bi zdej v minutah 

seštevala … težko … kakšen dan 

je vsega skupej za celo uro, kakšen 

dan za pet minut … da sm slabe 

volje … ne.« 

me situacija v razredu, a ne, če 

nekej majo med sabo nek 

problem pa je zelo težko rešljiv. 

/…/ Sej ne morš bit vedno dobre 

volje, ampak ne vem … trudim se 

po svojih močeh. Vedno ti ne 

uspe, ampak trudim pa se. Kolkr 

se le da.« 

 

I7Ž46: »Pa pride kakšen dan.« 

 

I8Ž53: »Ma, veš kaj, v razredu 

bom rekla niti ne, no … Včasih si 

utrujen al pa tko mal sit vsega. 

Da bi bla pa prav slabo … tud če 

mam kakšne težave, jih vedno 

uspešno pustim. Al pred vrati al 

pa da enostavno, k jih vidm, al 

pa, a veš, k začnemo nekej, 

pozabim. Res pozabm na tist, kar 

me muči. Na primer al privat al 

pa ne vem … razen, če bi se prou 

fizično slabo počutla, da te zdej 

neki hrup, a veš, al pa glavobol, 

ampak hvala bogu, da teh težav 

nimam, da bi me nekej fizično 

motilo, no … al hrup al nemir al 

tko. Drugač pa absolutno ne 

nosim nobenih težav v razred. Na 

tist pozabim. Ne da bi se trudila 

kej preveč, ampak kr nekak 

avtomatsko gre, ja …«  

 

I10Ž50: »Niti ne, kaj pa jst vem, 

ne vem. Se mi zdi, da nisem tko, 

da bi bla tak človek. Ja, 

normalno, da ma probleme pa te 

tud, se te dotaknejo. Ko si pa v 

razredu, pa ne vem, težko je to 

ocenit. Vsako tolk časa.«  

OCENJEVANJE ZNANJA 

PRAVIČNOST 

I1Ž53: »Poskušala bi mu dat tako 

oceno, da bi bla verjetno predobra 

za njegovo znanje pa istočasno 

spodbuda. Pa mu poskušala 

razložit, kaj pravzaprav … ker 

velikokrat nimajo zrcala otroci, a 

ne … in ga morš postavit pol pa 

vidijo, kaj si znal zelo jasno – to in 

ocena znanja, ki 

ga otrok izkaže v 

danem trenutku 

I5Ž56: »Tolko kot si zasluži. 

Zdej, če bi želel boljši rezultat, bi 

ga spodbujala. Pomagala bi mu 

na vse načine, če bi se dalo. 

Povabila bi ga k dopolnilnem 

pouku. /Se pravi, da bi ocenili 

njegovo znanje?/ Ja. /…/« 
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to in to - in česa ne – tega in tega 

in tega, a se ti zdi, da bi to že 

moral znat? … neko analizo, a ne, 

obrazložitev, kakšno oceno je 

dobil.« 

 

I6Ž42: »Ne morem dat boljše 

ocene za spodbudo. Jst ga lahko 

pohvalim, jst mu lahko pomagam. 

Ni pa fer do drugih. Oceni se tisto, 

kar pokaže.« 

 

I12Ž40: »Jah … bolj ocenim to, 

kar pokaže. Večinoma je to pr teh 

mlajših, da se starši trudjo in želijo 

boljšo oceno. Se vid, kater otrok 

ne more, njegove sposobnosti so 

nižje in so doma treniral in treniral 

… pa mogoče je res doma kakšno 

stvar več znal … Ampak, če 

znanje ni dovolj utrjeno, ni … tud 

včasih, če bi ga čez en teden 

ocenila isto stvar, bi mal pozabu in 

bi morala … Kaj, oceno pol 

znižat? Al kaj? Tko da res, 

njegovo znanje, ne tist, kar si želi. 

/…/« 

I7Ž46: »Meni se zdi, da 

ocenjujem pravično, ampak da so 

vsi kriteriji prenizki, bom rekla. 

Ker je še vedno toliko in toliko, 

bom rekla, odličnjakov, ne, se mi 

zdi da preveč. Jst sama v sebi 

točno vem, ne, kdo je zares 

odličnjak, ne. /…/ Dejansko maš 

tiste kriterije, pravila in po tistem 

ocenjuješ in kar naenkrat butnejo 

ven tiste pač odlične ocene. 

Nismo tko, da bi ocenjevali res, 

bom rekla, da bi ocenu otroka tko 

kot ga vidš. Ne morš, ne.« 

 

I8Ž53: »Zdej tko … za tist, kar 

ocenjujem … jst mu ne morm dat 

dobre ocene, ne … če ni tistga, 

kar je treba. Lahko mu pa potem 

jst neko novo oceno dam, ne, al 

pa mu dam neko nalogo tako, 

kjer vem, da bo dober, in mu 

potem dam neko oceno. Ne vem, 

ne bere, ampak, ker je nardil 

bralno značko, ne sam njemu, mu 

lahko dam oceno pet. Zato, ker se 

je potrudu, ker je prebral tri, štiri 

knjige. Ne morm mu dat pa pet, 

če on na neka vprašanja ni 

sposoben odgovorit. Tko da tukej 

ne dam pet na lepe oči. Lahko mu 

dam jst pet iz enga druzga 

področja, ne … iz tistga, kar bi 

moral znat, ne morem. Ker to ni 

fer. Tko jst vidim to … mu dam 

pač neko drugo nalogo in pol tam 

kompenziram na ta način. Tko, 

no. Tko probam … na ta način, 

vedno.« 

 

I10Ž50: »Ja po tistem kriterju, da 

pač dela ob pomoči. Dela s 

pomočjo vprašanj al o učiteljevi 

pomoči al kokrkol. Če bi ga pa 

opisovala staršem, v tem primeru 

bi pa rekla, da se zelo trudi, 

ampak v tem primeru še ne 

dosega toliko znanja, kolikor ga 

pač in, da s takim trudom ga bo 

dosegel še več. Al rab še mal 
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njihove pomoči, mal bo še moje 

pomoči dobil v šoli. To se prav v 

tem smislu ga vzpodbujaš. 

Oceniš znanje, drgač ne moreš. 

Tukej so le kriteriji.« 

I4Ž52: »Vedno navzgor, vedno 

navzgor. Zato, ker se mi zdi, da … 

zdej mam pred očmi enga ta 

lanskega učenca … amm … kok si 

je on prizadevu … pol ga je pa pr 

testu matematke tok biksal … ma 

pol sm ga pa vprašala. Vprašala 

sem ga po delih pa ni mel nobene 

odločbe. Ampak čist iz ene 

humane geste. Mah pa kaj mam jst 

pol od tega? Da sm mu ja pol dala 

tisto trojko. Pa kaj bi mela jst od 

tega, da bi dala tisto dvojko in čao 

… tok si je prizadeval. /…/ Sej slej 

ko prej grejo itak na višjo stopnjo 

in majo milosrdne kriterije … Ne, 

da jih pol oni zabijejo, ampak 

zakaj bi mu ne dal možnosti, da bi 

pa tist del … sam to bom rekla. Pri 

oceno moraš vedno ga spodbujat 

zmoreš, zmoreš, zmoreš in tud jih 

naučit tehnike učenja. Četrti razred 

že dela na tem. In potem žanješ 

uspehe. Ta ocena je sam številka. 

Loh je zadosten v tem šolskem 

sistemu pa je odvisno, kaj je 

odnesu … al je odnesu, da je 

dobival dvojke al je odnesu, da ga 

je učitelj spodbujal in, da je vrjel 

vanjga. Sej to pa poznaš iz 

psihologije, k so rekl … te otroc so 

tvoja pričakovanja. To je to.«  

 

I9Ž46: »Bi dala. Bi dala za 

spodbudo boljšo oceno. Kdo si pa 

ne želi spodbude? Motivacija te 

vedno dvigne, nikol te ne potlači 

…«  

 

I11Ž37: »Če vidim, da se kdo zelo 

trudi in, da je veliko napredoval, 

mu brez slabe vesti dam za eno 

višjo. Recimo namest tri štiri. Al 

pa recimo, da vidim, da nekdo 

redno dela domače naloge, redno 

zaokroževanje 

ocen navzgor 
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prinaša potrebščine k pouku, tudi, 

če ima znanje za štiri, mu brez 

problema dam pet, zato, ker se mi 

zdi, mora bit na nek način 

nagrajen. Da bi pa komu zarad 

tega, ker recimo ne dela domačih 

nalog, ker moti pouk … da bi mu 

pa zarad tega dala nižjo oceno, 

tega si pa ne morem dovolit.« 

 več priložnosti za 

ocenjevanje  

I3M46: »Zdej, če bi ga primerjal 

s samim seboj pa da bi vidu, kolk 

truda je res vložil v neko 

določeno stvar, bi reku, da tudi. 

Verjetno da ne bi šel striktno na 

tisto … amm … ker se mi zdi, da 

se ga pol kdaj pa kdaj zablokira 

in pol dejansko ga demotiviraš s 

tem. Tko da verjetno, da bi 

pogledal tud na to, no. Če pa bi 

neki več pokazal al pa da bi se 

trudu, da se je učil, se da pol 

možnosti, a ne.« 

 

I2Ž57: »Ja, zdej ... jst velikokrat 

tko … pri takem ocenjevanju, če 

vem, da ne bo šlo, mu dam lažja 

vprašanja, zato, da ima občutek, 

da mu gre in potem 

kompleksnejše. Da ima na 

začetku nekaj potrditev. In tako 

… amm … potem mi je res v 

veliko pomoč, da je opisna ocena 

in potem jst opišem pač tud druge 

elemente. /…/ Ker je pa v šoli 

ocenjevanje javno, to pomeni, da 

imajo otroci pravico vedet za 

kriterije in če ti nekoga še javno 

vprašaš, otroci vedo. /…/ Meni je 

cilj, da je cilj dosežen in mi ni 

tolk hudo, če trikrat greš na start 

in šele četrtič prideš do cilja. 

Pomembno mi je, da do cilja 

pride. Zato dam več možnosti ali 

kakšna pomagala. Ne morem bit 

pa pri tem krivična.« 

I1Ž53: »100 % pravično. Haha!« 

 

I6Ž42: »Ja, se mi zdi, da v redu. V 

redu. Pravično.« 

 

mnenje učiteljev 

o lastni 

pravičnosti 

I2Ž57: »Krivična bi bila, če bi 

rekla, da ima samo eno možnost, 

en poizkus in če tam ne uspe, je 

neuspešen, četudi se trudi. Če pa 

se trudi pa ima večkrat možnost 
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I12Ž40: »Mislim, da. Jst trudim 

se, no, da ne goljufam. Se zgodi, 

no, da je mel kakšen otrok na 

ocenjevanju smolo, al je bil 

zmeden al ne vem … /…/ … 

kakšnemu dam možnost še enkrat. 

Ampak to povem pred celim 

razredom. Vprašam in se 

pogovorimo. Otroc tud vejo. On je 

zdej … »tole mu je vedno dobr 

šlo, tlele je mel očitno smolo. A se 

strinjate? A lahko še enkrat drugič 

ga ocenim?« Ampak to so res 

redki primeri. Mogoče največkrat 

res je treba to storit pri kakšni 

športni al pa pri glasbi. /…/« 

 

I4Ž52: »Se mi zdi, da pravično.« 

 

I9Ž46: » 

Mislim, da ocenjujem še preveč v 

redu. Ker mi je že gospod 

ravnatelj rekel, če ne bom nehala. 

Če ne bom postala mal bolj stroga 

da to ne bo v redu. Ja, sem bila 

opozorjena. To pomeni, da … bi 

morala postati stroga. /…/« 

 

I11Ž37: »Jst mislm, da dokaj 

pravično.« 

pa ni vrag, da ne pride do cilja. 

/…/ Ja, jst, k pač opisno 

ocenjujem, se mi zdi, da lahko 

napišem tisto, kar je otrok 

dejansko izkazal. /…/ Tko da pri 

tem jst mislm, da sm poštena, ker 

dejansko napišem tist, kar se je 

izkazalo. /…/« 

 

I3M46: »Zdej kar se tiče ustnega 

ocenjevanja, se mi zdi, da tud 

tukej, ne, da se odgovor dejansko 

točkuje, a ne, al pa da naredim 

neko lestvico in da si seveda 

napišem. Zdej, če je blo vse v 

redu, da ma plus in potem 

dejansko, ne bom reku, da 

seštevam in delim, ampak 

dejansko vidim, kje so ble tiste 

stvari, ki jih mogoče ni razumel 

al pa jih ni znal razložit kokr bi 

blo potrebno, zdej če je to ena 

minimalna stvar, je to seveda to 

vseeno dobra, lahko odlična 

ocena, tko da poskušam vsako 

stvar tud s kriteriji, a ne, 

podkrepit. Tko da so kriteriji, da 

so zadeve tud točkovane na en 

način. Tko da ni tistga momenta, 

da bi blo ne objektivno al pa …« 

 

I8Ž53: »Upam, da mi uspe, res. 

Upam, da mi uspe. Upam. Mislm, 

da največkrat, da mi, da mi kr 

uspe, no.« 

 

I10Ž50: »Haha, kako je to težko 

rečt. Hja, poskušaš bit pravičen. 

To je tko, jst ne vem. Kaj pa jst 

vem. Lahko rečem, da sem čist 

pravična, ampak tazga človeka 

ni. Ne vem. Trudim se bit 

pravična. /…/« 

SUBJEKTIVNOST 

I1Ž53: »Ne. Ne. Zato ker majo eni 

izrazito močna področja in šibka 

področja. In ne …«  

 

I4Ž52: »Hmm … subjektivnost … 

Skušam biti ne subjektivna. Zdej, 

ne predstavlja 

posebnega 

problema 

I2Ž57: »Jst mislim, da 

subjektivnost iz nas dela človeka. 

Da smo ljudje. Da nismo roboti 

tko programirani, da bi blo vse 

čist tko, tko in tko. Da sigurno si 

kot subjekt, kot posameznik 
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kaj to pomeni? Torej, če je to tist, 

kar sva prej rekli, ali upoštevaš ne 

vem kuga pri oceni … ja, kriteriji 

znanja so vse. Ampak mogoče bi 

ga ti ocenila drugač k jst, čeprav 

mava kriterije iste, a ne … 

oziroma enake kriterije. Men to ni 

predstavljal problem, ampak se mi 

ne zdi. /…/« 

 

I6Ž42: »Ne, tko kot sem že prej 

povedala. Ampak odvisno zdej, 

kakšen je izdelek. /…/ Sploh, 

kadar so te eseji. To je težko 

ocenjevat. Vsak bi mal po svoje. 

Tukej pa je subjektivno …« 

 

I9Ž46: »Ne, nč kej posebnega.« 

 

I11Ž37: »/…/ Se smatram, da sem 

dokaj objektivna. Tako da tudi, če 

sprašujem otroka, ki mogoče po 

tolkih mesecih veš, da in ne dela 

domačih nalog in da se ne … da ne 

prinaša potrebščin, in da te ne 

posluša med poukom in vse … 

amm … Sama pri sebi skušam to 

razdelat in ga objektivno ocenit. Si 

poskušam ne dovolit, da bi moje 

osebno mnenje, kaj jst mislim, 

prišlo med oceno pa med …« 

 

I12Ž40: »Ja, treba se je 

kontrolirat. Treba se je kr zavestno 

… bit mal trdega srca včasih.« 

lahko subjektiven lahko do koga. 

Kot so vsi do tebe lahko 

subjektivni. In da pravzaprav, če 

ne gre v škodo, tako drastično 

škodo otroku, da je pravzaprav to 

tud učenje otrok. Da … ni vedno 

vse tko. Jst pravim, da napake 

delajo tud sodniki. Pa včasih se ni 

govorilo, ko še ni blo tega 

počasnega posnetka pa si šel čist 

počasi še enkrat. Vsak lahko dela 

napake. Ni nezmotljiv. Tko da 

kakšna taka izrazita 

subjektivnost, da jo tud otroci 

zaznavajo, ta mislm, da bolj boli 

čustveno kokr drgač. A ne, da te 

bolj to … k ti da dvom, al te 

učitelj sprejema … /…/ Se stvari 

drastično spremenijo, so starši v 

postopku razveze. Pridejo starši, 

se mi razjočejo, da gre vse 

narobe, da ni nč tko kot bi moglo 

bit, da se kregajo … Jst sm do 

tazga otroka bolj prizanesljiva v 

tem smislu, da ga ne izpostavljam 

še v šoli stresni situaciji, da, če 

kej pozabi prinest od doma, k bi 

mu mogli starši podpisat … /…/ 

Samo z dobrim namenom, nč s 

slabim.« 

 

I3M46: »Sej ravno to, ne, 

poskušam bit čim bolj objektiven. 

In tud pri, pri samih testih, se mi 

zdi, da če je nekdo ravno na meji 

med štiri in pet, ne, da tko al tko 

je pokazu znanje, ki dejansko 

presega, ne, in že sega na tisto 

višje področje, ne. Tko da al si 

nek znak pr seb napišem, al pa 

seveda tud zvišam oceno, recimo 

v primeru, da ne vem, da je šlo za 

pol točke navzgor, navzdol, amm 

…, ampak to res gledam, da 

nardim pri vseh, ne. Ne zgolj pri 

enih, ampak, da je to splošno. 

Amm … zdej če sem subjektiven, 

ne vem, no … na ta način se 

poskušam tega rešit. Pisno pa 

prav tako. Jah …je lahko zlo 
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subjektivno, če nimaš vnaprej 

pripravljenih meril al pa 

kriterijev. Če si pa to postaviš, 

more bit pa tko za vse enako, ne. 

Ne, mislim, da mi to ne 

predstavlja problema.« 

 

I5Ž56: »Ja, naj ne bi bil, ne, 

človek objektiven, ko ocenjuje. 

Moraš bit objektiven. Moraš 

upoštevat otroka takšnega kot je, 

a ne, otroka kot celoto, a ne, 

otroka kot individuum, kakršen 

pač je in da ga oceniš neodvisno 

od mojih čustev, mojega 

razmišljanja, okoliških stvari al 

pa stvari okoli njega, no. Ne, jst 

mislm, da ne.« 

 

I7Ž46: »Zelo me moti, če to 

opazim pri drugih. Moti me tudi, 

če nekdo govori o nekem otroku, 

ne, k začutim negativen odnos. 

Ja, če se pogovarjamo o 

nedisciplini in o tem, kar je 

naredil, ampak, kar se pa tiče 

ocenjevanja pa pač ne moreš, a 

ne.« 

 

I8Ž53: »Men ne, lej. Jst stojim za 

svojimi ocenami. Jst vem, kaj 

sem jim dala, vem, kaj zahtevam, 

vem, kaj pričakujem in nekak jst 

nimam s tem težav, no, tko.« 

 

I10Ž50: »Prav posebnega 

problema s kakšno 

subjektivnostjo si nisem dala 

delat. To nekak ne. /…/« 

I1Ž53: »Absolutno, ampak se 

istočasno zavedam, da je nekje 

prisotna, a ne …ampak zlo se 

trudim, da bi je blo čim manj in da 

če je, da je pozitivna.« 

 

I4Ž52: »Mmm … niti ne. Mislim 

na razredni stopnji je to vse tok 

povezan med sabo, itak … mislim, 

da ne, no. Mislim, da ne vpliva 

zdaj, ker maš angleščino tri, ti bom 

ni 

pristranskosti/ni 

halo efekta 

I3M46: »Ne gledam na to. Zdej 

niti ne. … dobr, sicer mam kot 

razredni učitelj mam pregled nad 

vsemi ocenami, ampak itak se mi 

zdi, da je nekdo lahko na enem 

področju dokaj močan, a ne, na 

drugem področju bo pa bolj šibko 

delal. To se mi zdi čist 

razumljivo in čist sprejemljivo in 

da niso vsi za vse, niso vsi za vsa 

področja, tko da ne vplivajo pa 
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dala pa še slovenščino tri. Ne. sej 

tuki je to kr povezan. Ne.« 

 

I6Ž42: »Ne, ne, ne, ah kje pa! Eni 

majo komaj dve matematiko, pr 

naravoslovju je pa briljanten. Ma 

pa petko. Ne, ne, tu ni fer tko 

gledat.« 

 

I11Ž37: »Nikoli.« 

 

I12Ž40: »Ne, mislm, nekdo je pač 

boljši računar, pr športni je pa 

neuspešen. Zarad tega mu tam ne 

dajem boljših ocen. Vsak cilj, 

standard pač ocenim tko, kot je 

treba. Ja, vem. So dobri učenci, k 

so na vzgojnih predmetih šibkejši 

al pa obratno. Super športnik, k pa 

ne zna dobr brat. Al pa karkol.« 

zdej ocene z enga predmeta na 

druge. To pa vsekakor ne.« 

 

I5Ž56: »Amm … to naj ne bi 

vplivalo. Recimo ocena pri 

matematiki … to naj ne bi.« 

 

I8Ž53: »Mislm, da tukej … mi 

mamo zdej to povezavo, a ne, ker 

vidmo vse ocene, ker drugi, zdej, 

k je ta e-asistent, tega ne vidjo. 

/…/ Zdej mi mamo pač vpogled v 

vse. /…/Ne morm pa zdej zato, 

ker ma pr matematki pet pa mu pr 

likovnem sam zato dat petko, ker 

je odličnjak nekdo, to pa ne, a ne 

…tega pa ne delam. Zdej probam 

prepletat stvari, ker se mi to zdi 

bolj ta pravo znanje, ampak to je 

potem tist znanje za štiri in pet., k 

sva rekli, da zna … poiskat 

vzroke, posledice in tko. Da bi pa 

ne vem, odličnjak pr telovadbi 

dobil pet pr matematki sam zato, 

ker ma tam petke, to pa ni, ne.« 

 

I10Ž50: »Ja glede na to, da vse 

sama učim, al igra vlogo al ne, je 

težko zdej tuki rečt. Trudiš se 

nekak, da bi bil pošten pa hitro 

ugotoviš, al je boljši pri 

matematiki al mu gre povsod 

dobr. … ne vem, poskušam res 

tko gledat … al mu gre tukej 

dobr. Niti se ne ukvarjam z 

mislimi: »Aha, če mu gre tukaj 

dobr, potem …« Ne vem, sploh 

nimam teh misli. Jih dam stran. 

Pač tukej tko funkcionira, tukej 

tko, pr glasbi tko, pr športu tko 

… tko da, ne vem. /…/ pr nas 

prvič niti ni takih ocen, drugič pa 

še maš itak cilje, pa še jst sm že 

kot človek tak, da skušam dat 

nove možnosti, ne da ne zna. Da 

pa mu zdej tud pr slovenščini ne 

bo šlo dobr, če mu pri matematiki 

ne gre. Ne vem. So vsi različni.« 

I9Ž46: »Aha tko k mal halo efekt? 

Jah … človeško bi rekla, da je to 
»človeški« halo 

efekt 

I2Ž57: »Jst mam ves čas otroka 

sama, a ne. Tko da gledam otroka 
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zlo hitr, a ne, hitr. Da če nekdo, če 

je odličnjak, ki ima same petke, je 

zlo težko, da bi mu dala kak cvek. 

/…/« 

 

tko kot celoto. /…/ Mislm, da je 

to na nek način čist človeško kot 

en tak halo efekt.« 

 

I7Ž46: »Amm … nehote 

verjetno. Že ko gledaš nekdo, ki 

ima … ma to je halo efekt. 

Skušaš se izognit, ampak ne gre 

vedno, a ne, ampak se pa trudiš.« 

I1Ž53: »Upam, da nič. Mislim, niti 

ne razmišljam … mi je kdaj 

kakšen manj simpatičen, ni mi pa 

nikol noben antipatičen al pa 

zoprn. To so še tak mejhni otroci, 

da vzameš v zakup, a je mal 

nagajiv al pa je tud kr zlo nagajiv 

al pa ti tud ni všeč čist njegov 

karakter, ampak na koncu je vedno 

sam otrok in je tak zarad nečesa in 

to mam jst v glavi in v bistvu mi 

niti ni … res nimam tega, no.«  

 

I4Ž52: »Tuki ne bom govorila, da 

favoriziram ali nižje ocenjujem. 

To ne. Bi pa lagala, da ti tvoja 

afiniteta nekdo ti je blizu, nekdo ti 

ni blizu, da ti to ne odzvanja. In 

ker si ti odrasel profesionalec, 

moraš al pa naj bi to prešel. To 

pomen, da tam smo izključno 

zarad tega, ker preverjava znanje. 

/…/ … jst sm se trudila, da pr men 

to ne vpliva. Da, k ocenjuješ, da ga 

ocenjuješ tazga kot je. Po 

kriterijih, ki so jim znani. To je 

to.« 

 

I6Ž42: »Ja, men je včasih prav žal, 

ker vem, da se je učil … in pr dsp-

ju in z mami doma pa je dobil dve 

spet … ampak drgač ne gre, ne 

more bit višja ocena … to je pa ta 

strokovnost učiteljeva … ja.« 

 

I9Ž46: »Ja pr pisni itak ne morš 

nč. Pr ustni pa tud ni nekih 

posebnosti … no … recimo pr 

enih … znanje je znanje, no.« 

 

osebni odnos do 

posameznega 

učenca ne vpliva 

na oceno 

I5Ž56: »Ocenjuje se znanje, ne 

moj odnos do otroka.« 

 

I8Ž53: »/…/… tukej skušam bit 

res realna, poštena, ocenit tisto, 

kar je. In rajši potem, bom rekla, 

dodatke tiste dat, ne, za pridnost, 

za ne vem, nekje drugje … pri 

sami oceni se pa res trudim, da je 

res ocena realna, objektivna in, 

tko kot smo rekli, po teh 

kriterijih, ki naj bi ble, no, res. 

Upam, da mi uspe. « 
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I11Ž37: »Sebe smatram, da sem 

dokaj objektivna. Tko da se … 

enkrat sem jim rekla: »Jst mam 

večjo tremo verjetno pred 

ocenjevanjem kot vi. Zato, ker si 

želim za vsakega, da dobi tako 

oceno, kot si jo zasluži in da tud 

dobi čim boljšo oceno.« Tko da jst 

mislim, da si tega še nisem 

dovolila, da bi moje osebno 

mnenje vplivalo na to. Ne glede na 

to al do kašnega otroka čutim 

mogoče malček bolj simpatije 

kokr pa do kakšnega druzga.« 

 

I12Ž40: »Amm … Treba se je zlo 

zavestno kontrolirat pa objektivno 

ocenjevat. Tlele pa so, v prvi 

triadi, sploh, ker so opisne ocene 

in je velik tega ustnega 

ocenjevanja in je res treba kar 

objektivno ocenjevat. Če bi gledal 

sam otrokovo srce pa tiste lepe 

učke gledal, bi lahko nefer ocenil. 

/…/« 

 osebni odnos do 

posameznega 

učenca vpliva na 

oceno - spodbude 

I2Ž57: »Ne vem, včasih se mal 

razburjam zarad kakšnega otroka 

in rečem: »Vem, da ti zmoreš 

več. Zakaj si tukej tko naredil na 

hitrco, da nisi pokazal, kako lepo 

znaš?« V tem smislu ja. 

Zahtevam od enih otrok, 

besedno, /…/Jst rečem otrokom: 

»Poglejte, to je tko, kokr če maš 

en avto če maš en avto, k ti 200 

na uro pelje. A ni fino, da se z 

njim po avtocest 100 pelješ? A se 

boš skos 40 vozil? Haha. A ni to 

fino? Če maš pa ti en star avto, k 

pa ti pr 50 na uro razmišljaš, a ti 

bo še cel ostal, tam pa morš bolj 

počasi vozit in si loh srečen, če se 

loh 40 na uro pelješ. Ne moreš 

zahtevat, da se bo 100 in 

pohvališ.« To naredim diskretno, 

da ne bi kdo, kakšen bister takoj: 

»Aha, sej un pa ne zmore več kot 

50 …« Tko naredim diskretno in 

pohvalim, kok je super naredil. 

/…/ In to bi nekdo lahko rekel, da 
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mam dvojna merila, ampak jst 

otrokom tud rečem: »Men je mar, 

kaj bo iz tebe! A misliš, da bi blo 

enmu alpinistu fino hodit vsak 

dan na Rožnk, če gre lahk na 

Himalajo? In teb tud ne sme bit 

zadost, da hodiš na Rožnik, če 

greš lahk na Triglav.« v tem 

smislu hočem na njih vplivat, da 

bi oni vedeli, da lahko več. /…/ V 

tem smislu ja, vpliva tud ta moj 

odnos nanje. Ne tolk, ampak 

mislim, da ne v slabo smer.« 

  

I3M46: »/…/ … če pr otroku 

opazim, da je sposoben, a ne, da 

bom ga tolk pripravil do tega, da 

mi bo določeno znanje pokazal, 

ne glede na to, kakšen je on med 

odmorom al pa kakšen je on pr 

ostalih predmetih, ker je treba 

pogledat pač … dobr, če je 

nemiren, njegova nemirnost ne 

sme bit tist razlog, da bi ga jst 

zarad tega pa slabo ocenil pr 

enem drugem predmetu. /…/ Mal 

morajo razmišljat, ker se mi zdi, 

da je to ena od možnosti, ki jih 

spodbudi, da še s svojimi 

besedami povejo. /…/« 

 

I7Ž46: »Amm … tuki sem zelo 

pazljiva. Sicer nimam … tuki 

zelo pazm, da slučajno ne bi me 

to potegnlo, da ne bi bla krivična, 

ne. Tko da se zna zgodit, da je pri 

kakšnemu … da ima slabe ocene 

pa da ima slabe razmere doma, da 

se ne uči, tukej mamo na primer 

velik romske populacije, se zna 

zgodit kakšna odlična ocena. In 

to mi je pa neki najlepšega, ko 

vidim tega otroka, ki si je zaslužu 

in je tudi dobil to srečo, res. Niso 

pa na vseh področjih zelo slabi, 

ne. Nekje so pa zelo dobri.« 

 

I10Ž50: »Hja … kaj pa jst vem. 

To bi pa težko rekla. Mislim, da 

je težko to rečt. Ne vem, pač … 
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jst bom rekla, da sicer ne, ampak 

mogoče pa vseen mal. Sej si 

samo človek. Ker ga dobr poznaš 

pa tud veš, kako je recimo 

prejšnjič neki počel al pa kok 

truda je v to vložil al pa kok sva 

skupaj naredila za to. To zagotov 

mal igra vlogo. Drgač pa, sej 

pravm, ko maš ti kriterij, če je to 

sploh naloga pisna … mogoče 

lažje pr ustnem, da igra kej vloge 

pa rečeš: »Ja, sej ta se je pa zlo 

trudu./Velik energije sva za to 

porabla.« To zagotov … Mogoče 

mal. Pr pisnem pa v glavnem ne. 

Mogoče lažje rečeš, da je eden 

dosegel, drug pa ne. V tem 

smislu zagotov.« 

OBJEKTIVNOST 

I1Ž53: »Ja, z vnaprej 

pripravljenimi kriteriji znanja. Čist 

objektivn pa ne moreš bit. /…/ Mi 

tud v aktivih predelamo … ko 

pišemo na primer neko stvar, 

čeprav preprosta, neka kontrolka 

iz slovnice, ko bi človek rekel, to 

pa se ne da subjektivno, ampak 

otroci so neverjetni, kake 

odgovore vse dajo in jih ti ne 

moreš predividet. /…/Naš aktiv se 

res zlo trudi, da smo čimbolj 

pravične in objektivne.« 

 

I4Ž52: »Objektivna sem zato, ker 

jim vedno znova vnaprej povem 

kriterije ocenjevanja. Objektivnost 

se kaže tudi v tem, da … rečmo … 

vnaprej … se pripravljaš, pripraviš 

otroka na vprašanja. /…/ … to so 

neka okvirna vprašanja. Se prav, 

objektivnost mersko: vnaprej jih 

opozorim, znani so jim kriteriji, 

napovedano je spraševanje, lahko 

se opraviči … otroci so … Sej to 

so določena pravila v pravilnikih. 

Sej ti ga ne morš vprašat na štiri 

oči in mu dat oceno. Če je že do 

tega prišlo, če je bla kaka stiska, 

so bli po dva, trije sošolci skupaj. 

upoštevanje 

kriterijev, 

sodelovanje s 

kolegi, brez 

ugovorov na 

ocene  

I2Ž57: »Jst se trudim, da sem. 

Lahko pa, da ker sem sem 

človek, ki je subjekt, tud 

subjektivna. /…/Ampak mislm 

… recimo, subjektivna bi lahko 

bla pri stvareh, ki so umetniške 

narave. Ampak, recimo … 

nekomu se nekej zdi lepo, 

nekomu pa ne, a ne … Ampak po 

drugi strani imamo pa tukaj eno 

varovalo, ker maš ti vedno en 

cilj. In jst lahko rečem: »Naloga 

je zelo uspešno opravljena.« 

Potem pa nekdo reče: »Pa sej še 

krave ne zna narisat.« Pravim: 

»Naloga ni bila, da nariše lepo 

kravo. Naloga je bila, da meša 

barve. Je mešal barve? Je. Če bi 

pa hotla lepo kravo, bi jo šla pa 

fotografirat.« To je varovalo pri 

teh umetniških, kjer bi lahko bilo 

tako zelo subjektivno. /…/ Tko 

da mislm, da prvi, drugi razred si 

težko subjektiven, ker mamo dost 

takih stvari na voljo.« 

 

I5Ž56: »Jst, ja. Ker do zdej še 

nikoli nisem imela nobenega 

ugovora na oceno. Ker zdej tudi, 

če je kdo od staršev imel kakšen 

pomislek ali vprašanje, je pršou 
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In vedno vprašam sošolce za 

mnenje.« 

 

I6Ž42: »Ja seveda, sej če imaš vse 

te kriterije, ne, se na njih opreš. 

Ja.« 

 

I9Ž46: »Ja, mislm, da sem. Ne 

vem, ker ni blo nekih pritožb al pa 

karkoli.« 

 

I11Ž37: »Recimo tako, da tako, da 

vmes, ves čas, ko sprašujem, v 

glavi premlevam: »Aha, a je to 

zadost za to in to oceno po mojih 

kriterijih? Al ni zadost?« Ne vem 

… miselni procesi.« 

 

I12Ž40: »Ja, sem. Sem objektivna 

in pač ocenim to, kar je otrok 

pokazal, ne pa tok kot si otrok želi. 

vprašat, sem povedala, pojasnila 

in ni bilo nobenih težav, no.« 

 

I8Ž53: »Lej, trudim se. Trudim 

se. Haha. Res pa je, da včasih, 

glede na razred, kakšen kriterij, 

bom rekla, spustiš zarad kakšnih 

vzrokov, a ne. Zdej, al je ne vem, 

bolezenska odsotnost učitelja, 

nadomeščanje pa te … ne … jst 

vem, kaj sem dala. Če jst sm bla 

v fazi učnega procesa, od začetka 

do usvajanja, od usvajanja do 

ponavljanja, do utrjevanja, do 

preverjanja … amm … ponovne 

povratne informacije. Če sm jst 

tukej in vem, kaj sem dala, kaj 

sem od njih dobila, vem potem 

tud, kaj lahko zahtevam. /…/ 

Zdej, če pa mene ni blo pr vseh 

fazah, ne vem, kok so 

obravnavali, kok so jim razložili, 

kok so ponovili. Potem moraš bit 

tud mal … mal moraš tukej 

potem spustit kriterije. /…/« 

 

I10Ž50: »Poskušam bit. /…/ 

Točno s tem, da se trudim 

pošteno ocenjevat. In res tisto 

znanje in tist, kar pokaže v tistem 

trenutku. Ne pa neki … da 

poskušam odmislit ostale zadeve, 

kokr se le da.« 

SESTAVA OCENE 

I1Ž53: »Trud, neko željo, neko 

vedoželjnost, to se mi zdi najbolj.  

Kaj pa znanje?  

Je pa pol na drugem mestu. Vsaj 

na tej zgodnji starosti zagotovo.« 

 

I4Ž52: »/…/ Ampak vsak otrok pri 

ustnem ocenjevanju in tud pri 

pisnem … ampak pri ustnem vidiš 

zadej še vse ostalo. Njegov trud, 

kolk je on enga napredka, ne vem, 

kolk je enga xy za en plakat vložu 

pa ga mogoče mal biksa. /…/ Sej 

oni to vse prej vejo, ker jim ti 

poveš to pa to pa to ocenjujem in 

staršem enako. Pri ustnem enako. 

trud, 

vedoželjnost 

I3M46: » 

Zdej tudi to /trud/, a ne. Kadar se 

pokaže, da nekdo izkaže izjemen 

trud pr določenih stvareh, to se 

vid predvsem pr športu, a ne, se 

trud pa da ne uspe, pa da ne uspe 

pa da na konc koncev mu vseen 

zadeva uspe, pa je pol ravno tko 

uspešen kokr tist, k je že v prvem 

poskusu ustvaril pravo. Trud pa 

tud to, kolk nekdo vloži nekega 

napora, da pol pride do 

rezultatov. Prav gotov tud to.« 
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Ampak jst kot čisto reprodukcijo 

nisem nikol amm … dobr, če ti un 

pač vse zdrdra, mu daš pet. /…/« 

 

I11Ž37: »/…/ Ker se mi zdi prav, 

da se otrokom na nek način ohrani 

motivacija z višjimi ocenami, ne. 

Če vidim, da se kdo zelo trudi in, 

da je veliko napredoval, mu brez 

slabe vesti dam za eno višjo. 

Recimo namest tri štiri. Al pa 

recimo, da vidim, da nekdo redno 

dela domače naloge, redno prinaša 

potrebščine k pouku, tudi, če ima 

znanje za štiri, mu brez problema 

dam pet, zato, kokr se mi zdi, 

mora bit na nek način nagrajen. Da 

bi pa komu zarad tega, ker recimo 

ne dela domačih nalog, ker moti 

pouk … da bi mu pa zarad tega 

dala nižjo oceno, tega si pa ne 

morem dovolit.« 

I4Ž52: »Seveda je eno 

objektivnost, k ocenjuješ znanje. 

Znanje, ki … se prav ne sam čisto 

reprodukcijo, ampak v ozadju 

vidiš še tisto razgledanost in neko 

… ne vem … seveda ti imaš neko 

objektivno … maš neke kriterije 

za vse. /…/« 

 

I6Ž42: »Ja najprej je treba vedet, 

katero učno snov si predelal, kateri 

so zdej tisti temeljni učni 

standardi, k jih je treba dosežt. To 

je treba zlo, zlo natančno pripravit 

kontrolko. Tok, ku smo se učili. 

Za dvojko mora bit 50 % nalog in 

tko naprej pol … kriiterije pa … 

vedno smo delali in zdej še vedno, 

v timu. Je velik lažje in se potem 

tu striktnu upošteva. Standarde in 

cilje. Ocenim znanje. Tisto, kar 

otrok v tistem trenutku pokaže. Je 

pa res, da če ena tema ne gre, jst 

ne drezam potem v tisto temo. /…/ 

Sam pol ne more bit pet, a ne, to je 

jasno.« 

 

znanje I2Ž57: »Upoštevat je treba 

temeljne standarde. Če ne dosega 

ciljev, jih pač ne dosega. Vsaka 

ocena temelji na tem. Se mi pa 

pri ocenjevanju zdi pomembno 

to, da iščeš to, kar otrok zna. Ne 

pa, česa ne zna. Jst gledam otroka 

celostno. Kot celoto. /…/ Tko da 

se mi zdi pr ocenjevanju res to, 

da iščemo dosežek in mi je po eni 

strani všeč, da pri opisni oceni 

pišemo samo učenčev dosežek. 

Nč ne pišemo noter, kaj ne zna. 

/…/« 

 

I3M46: »Pr ocenjevanju znanja? 

zdej če gre za ustno ocenjevanje, 

predvsem seveda tud to, ko zna 

otrok logično, pa ne bom reku 

sam logično sklepat, ampak kok 

zna stvari med sabo povezovat. 

Recimo, da govorimo o družbi pa 

da mamo neke naravne enote, pa 

da se dejansko določene stvari 

naštevajo, da se zna povezat 

znanje iz naravoslovja pa recimo 

slovenščine al pa glasbe. Konec 

koncev ni znanja, ki bi blo po 
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I9Ž46: »Iščem vedno znanje. 

Skušam … nikoli ne rečem 

besede: »Nisem tako mislila.« 

Vedno poslušam različne 

odgovore in jih tudi vedno 

upoštevam različne odgovore, 

različne možnosti in sem ponosna, 

da pove tisto, kar je največ.« 

predalih. Tko da predvsem to. Pa 

da sami začnejo razmišljat s 

svojo lastno glavo. Se prav je to 

zlo pomembno. Zdej pr pisnih 

ocenjevanjih je pa tko al tko … 

če gre za nek zaprt tip vprašanja, 

zahtevaš nek konkreten odgovor. 

Če gre za razmišljujoč tip 

vprašanja, se mi zdi, da je to 

smiselno, da se to razvija. Na tak 

način pol probam tud ocenjevat, 

ne. « 

 

I7Ž46: »Jst zelo težko ocenjujem, 

sploh ustno, zato mi je določiti 

kriterije pravilo in čim manj 

odstopati od tega. /Se pravi 

znanje?/ Ja.« 

 

I8Ž53: »Ja, zdej zdej odvisno, kaj 

ocenjuješ. Jst se trudm vedno 

iskat znanje. To, ne, zdej, če 

vidm, da ne gre, nikol ne vrtam v 

to. Zdej … pa vedno hočem 

realno ocenit, realno oceno, 

znanje in pa … tko, kot mamo, da 

se ve, mal po standardih. Kaj je 

minimalno, kaj je temeljno in, kaj 

je, bom rekla, kar je analiza, 

sinteza. Kaj je, bom rekla, mal 

enga vrednotenja pa mal, da je za 

višjo oceno. Da ni zdej res samo 

neko piflanje pa neki kr neki, 

ampak, da je mal povezovanja, da 

je mal to nekak to … mi je tist, 

da rečem: »Aha, to je pa, ne vem, 

boljša ocena.« /…/« 

 

I10Ž50: »Predvsem znanje. Je pa 

tist, k lahko v svoj zvezek zapišeš 

trud, lahko tud oceniš njegov 

trud. V samem tistem cilju trud ni 

tko … ovrednoten, ampak tam pa 

ja, dejansko tud to ocenjuješ. Pol 

pa, ne vem, ko opisuješ na 

konferenci, ko govoriš o otroku 

al pa ko staršem govoriš o otroku, 

tam lahko poveš o tem samem 

trudu. Tam, kjer so pa te, samo 

redovalnica in spričevala, tam pa 
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v bistvu tega nimaš. Maš pa cilje 

– dela samostojno, dela ob 

pomoči, drugo ne igra vloge.« 

 opis dejanskega 

stanja – opisno 

ocenjevanje 

I5Ž56: »Mi mamo opisno 

ocenjevanje, a ne, tako da je to 

nekoliko drugače. Tko da bi 

rekla, da kakšne posebne stvari 

name vplivajo, ne. Tko bom 

rekla: otroka kot posameznika, 

njegove individualne posebnosti. 

/…/ Jst pač zapišem dejansko 

stanje. Poleg tega so pa naši cilji 

še zlo tko napisani, bom rekla … 

amm … v bistvu so že določeni. 

In nianse med eno in drugo oceno 

so zelo majhne. /…/« 

I12Ž40: »Ja … tako. Znanje pa tud 

treba je otroka nekak spremljat v 

daljšem času. /…/ Ne vem, jst tud 

pr likovnem ne ocenjujem eno 

risbo, en kip, ampak eno povprečje 

večih izdelkov. Včasih jim boljš 

uspe, včasih slabš. In ocenjujem 

tist razvoj, kaj v tem času doseže, 

da je čimbolj res …dobr, če je res 

eno pisno, če je tolk računal prou 

pa tolk narobe, nimaš kej, pač tist 

oceniš. Res poskušam mal bolj 

razumet otroka. Zakaj pa se mu je 

zdej tole zataknil? Ali je ravno 

tisto besedo pozabu al ni vedu, kaj 

je narisano … /…/« 

napredek I2Ž57: »Pa to se mi zdi tud 

pomembno, da ocenjujem otroka 

samega, njegov napredek z njim 

samim. Da jst lahko rečem, da je 

nekdo zelo, zelo napredoval, ne 

dosega pa tega cilja. Ampak 

glede na njegovo začetno stanje 

je pa zelo napredoval. /…/ In tud 

jst, kadar je res dober izdelek, 

zapišem zraven z besedo odlično 

pa še petko zraven. Ker se mi zdi, 

da jih to res zelo, zelo razveseli. 

Bolj kot kakšna štampiljka al pa 

kej …« 

KRITERIJI ZNANJA 

I1Ž53: »Načeloma so kriteriji 

znanja … jim povem, a ne … kaj 

bodo tud … za ene stvari celo 

dobijo vprašanja, a ne … Za ustno 

spraševanje dobijo nabor 30 

vprašanj. Tako da dejansko oni en 

kriterij vprašanja vejo. Aha … 

vejo, to si znal, tega nisi znal … 

On na koncu mora vedet, zakaj je 

dobil tako oceno in zakaj ni dobil 

drugačne ocene, če si jo je želel, a 

ne.« 

 

I4Ž52: »Ne.« 

 

I6Ž42: »Ne! To je treba.« 

 

vedno vnaprej 

določeni in 

posredovani 

otrokom 

 

(Ali kdaj 

ocenjujete znanje, 

ne da bi prej 

pojasnili kriterije 

znanja?) 

I2Ž57: »Amm … če je to samo 

znaš, ne znaš, potem ja. Recimo, 

da sprašujem štetje al pa da 

poimenujejo like in telesa. To ja. 

Al znaš al ne znaš. /…/ Drugače 

pa, kadar rečem: »Imeli bomo 

govorni nastop.« Jst imam vse 

kriterije, in če greste otroke 

vprašat, kaj bom upoštevala, vam 

bodo točno povedali. /…/ Oni 

vedo za te kriterije. /…/ Če bi pa 

bil preizkus znanja, na katerega 

jst napišem vse cilje in kriterije, 

jih pa njim ne razlagam, ampak 

so kriteriji za starše. To, kar pa 

oni nastopajo pred celim 
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I9Ž46: »Ne, povem vedno, kaj 

zahtevam in kaj želim. Tud 

zapišemo si.« 

 

I11Ž37: »Amm … Ne. Ne.« 

 

I12Ž40: »Amm … ja, zato, ker pr 

tehle v prvi triadi, otrokom samo 

zakompliciramo in otežimo stvar, 

če mu gremo razlagat kriterije pa 

… tolk, kot je nujno treba, no. Da 

bi pa zdej, ne vem, kriterije, 

opisnike, ne vem, kaj dajala in 

razlagala, ne preveč strokovno. Za 

otroka je važno, ne vem, 

konkretno, kaj mora znat in to je 

dovolj. /…/ To že, ne pa podrobno 

teh kriterijev. Tega pa nikol.« 

razredom, to jim pa seveda 

povem.« 

 

I3M46: »Ne.« 

 

I5Ž56: »Ne, v bistvu … mi, bolj 

kot teste, imamo matematiko in 

slovenščino in povem, kadar je 

test, pisni ustni, vedno povem. 

Ne, v bistvu, ne. Odgovor je ne.« 

 

I7Ž46: »Ne.« 

 

I8Ž53: »Ne, to pa ne. Vedno 

mamo kriterije al besedne al 

splošne, od likovnega, 

glasbenega … Ne, to pa ne. Ne, 

ne. Tukej pa ne. Al so splošni al 

pa, če so kakšne posebne stvari 

pa celo in prav napišemo, kaj je 

treba znat, za kolko. Kaj za to 

oceno … Vedno so kriteriji. 

Opisni, al pa vsaj ustno za kakšno 

tako oceno. Sam po navad so to 

kar … In tud mamo knjigco tam 

zadaj, si lahko vedno preberejo, 

pregledajo. Na internetni strani 

mamo kriterije.« 

 

I10Ž50: »Tega ne počnemo. To 

se pove.« 

KAZENSKO OCENJEVANJE 

I1Ž53: »Ne. Ne vprašam ga 

kazensko. Sej itak vse zna. Mam 

tak primer. To zanj ne bi bila 

kazen. Midva se pogovarjava o 

njegovem vedenju, obnašanju. In 

tud mu jasno povem … /…/« 

 

I4Ž52: »Ne. Ne.« 

 

I6Ž42: »Ne. Nikoli. Ne. Kot prvo 

ne delam tega. Če pa bi, pa pač 

takšno oceno, kakršno znanje bi 

pokazal. Pa pač pet …« 

 

I9Ž46: »Morda se kazensko 

seveda pojavijo pred tablo, ampak 

ocena ne gre nikamor. Morda se je 

zgodilo do zdej dvakrat, ampak se 

ni prisotno  I2Ž57: »Ne, nikoli. Če so otroci 

nedisciplinirani, se vprašam, kaj 

delam narobe, če sem 

dolgočasna, jih ne zanima. /…/« 

 

I3M46: »Ne. Zdej tega sicer ne 

počnem. Je pa res da, če je nekdo 

nadpovprečen, pa ne bom reku 

zdej, da je moteč, ampak da 

dejansko do določene zadeve 

pripelje pa pripelje stvar do 

konca, ga pa potem lahk tud 

ocenim. Ker vem, da je blo letos 

na začetku leta, mislim, da je blo 

oktobra, da smo se o eni stvari 

pogovarjal, pa je on nekje 

pripeljal stvar do konca in je 

reku: »Učitelj, a je to tud v 
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ocena ni nikamor vpisala. /…/ 

Samo izrečena. Nikoli. Nisem tud 

upoštevala ne. Sem že pozabila. 

Ampak vprašanja so bla pa 

postavljena … snovi primerna. Nč 

kej tko, da bi želela drugače al pa 

ocena, da bi bla nižja.« 

 

I11Ž37: »Ne. Ne, ne. K to recimo, 

če pomislim zdej na peti razred, to 

so otroci, k so že tok dali skozi 

sami in tako dobro že poslušajo 

svoje starše, kaj in kako govorijo, 

da tudi, če bi jim jst zagrozila … 

enkrat sem rekla: »Zdej pa nehejte, 

če ne dam vsem test za pisat.« So 

mi gladko rekli: »Učitlca, tega ne 

morte nardit.« Tko da tud, če bi 

hotela – ja, ja … se ne držijo 

nazaj.« 

 

I12Ž40: »Ne. Ne. Za kazen 

ocenjevanja pa še nisem nikol 

prakticirala. Če smo pač 

napovedal spraševanje pač takrat 

smo ocenjeni. Ga za kazen: »No, 

zdej pa ti povej naprej 

zgodbico!/Ti napiš to!/Ti nared 

zdej ta račun,« ampak to pa ni za 

oceno. To je samo zato, da otrok 

pol tisto: »Aha, ups!« Ni za oceno. 

Nikol. /…/ Se mi zdi, da otrok 

razume in neha nagajat, a ne. Če 

pa ne zna, recim, da ni razumel, ni 

slišal vprašanja, amm … pol je pa 

idealna priložnost, da je za poduk 

drugim, a ne …« 

redu?« In sem pogledu, zdej 

točno se ne bom spomnu v zvezi 

s čim se je šlo, ampak sem ga 

ocenu z oceno pet in je bil čist 

presenečen, a ne. Sem reku: 

»Glej, sej ni nujno, da si ti ustno 

vprašan pred tablo. Ti si zdej 

dejansko v tem momentu al pa v 

tem primeru pokazal znanje, ki je 

pravzaprav za moje pojme za 

odlično oceno in zato si tud dobil 

odlično oceno.« In je bil čist 

presenečen. Da bi pa od kakšnega 

kazensko, niti nimam nikol tega, 

da bi poskušal kaznovat pa da bi 

potem … vem točno, da so 

nekateri pač sposobni, nimam pa 

tega, amm … te navade, no.« 

 

I5Ž56: »Ne. Ne delam tega. 

Ne, seveda ne.« 

 

I7Ž46: »Ne, nikoli. /…/ Ne, ne 

delam tega.« 

 

I8Ž53: »Ne, tega ni. Kazenskega 

spraševanja ni. Niti tega ne sme 

bit in ni, ne. Ne, ne.  

Ne, ne, ne … tega kazenskega 

sploh ni. Ne, ne … ma kaki. Ne, 

sploh ne.« 

 

I10Ž50: »Ne, ne. Bolj v smislu, 

če ne posluša, pa potem nekdo 

pripoveduje in rečem: »Ponovi.« 

»Nisem slišal.« »Zakaj nisi 

slišal? Bi lahko ti kej spremenil?« 

To pa ja, to pa naredim. Sej s tem 

korakom ga že izpostavim pred 

sošolci. Ni prijetno bit 

izpostavljen. Na tak način že ne. 

Če že so, radi potem tud znajo. 

/…/« 

VPLIV RAZPOLOŽENJA NA OCENJEVANJE ZNANJA 

I1Ž53: »Ne.« 

 

I4Ž52: »Niti ne.« 

 

I6Ž42: »Ja, jst upam … vsekakor 

sem proti temu, da se nek hrup 

(načeloma) 

razpoloženje ne 

vpliva 

I2Ž57: »Ne. Prav na ocenjevanje 

ne. /…/ Ker jst, če sem slabo 

razpoložena, mi ni treba, da tist 

dan ocenjujem. Ker ne rabim. Pa 

tud ne … mislm, da ne bi blo 

pravično, da … mislm to itak ni 
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zganja pa nekej grozi. Jst probam 

jih sprostit pa da zaupajo vase, da 

se ne smejo bat. Velik 

ponavljamo, utrjujemo. Velik jih 

spodbujam. /…/ Vem, kakšne 

stiske lahko eni otroci doživljajo.« 

 

I11Ž37: »Na ocenjevanje nikakor. 

Mogoče, ko, amm … ko nisem 

razpoložena oziroma je moje 

razpoloženje slabše, mogoče 

kakšno stvar manj spregledam 

oziroma me kakšna stvar prej iz 

tira spravi. /…/« 

 

I12Ž40: »Naj ne bi. Mislm takrat 

se pa morm … Tud če sem slabe 

volje, je treba otroka realno ocenit, 

sploh če se ga ustno ocenjuje. 

Takrat pa slaba volja nima kej. 

Ocenjujem otrokovo znanje.« 

pravično, da razpoloženje vpliva 

na to … upoštevam celo, če je 

otrok slabo razpoložen. /…/ To je 

težko, no. Je pa men lažje, k sm 

cel dan z njimi in jih čutim, kdaj 

je pravi trenutek, da to 

upoštevam. In, če sem jst slabe 

volje, se izognem temu. In če so 

oni, tud.« 

 

I3M46: »Ne, dejansko je tko, ne, 

da ocenjujem po navadi na 

začetku ure, predvsem, če gre za 

ustno ocenjevanje, amm ..., 

probam se izogibat, takrat, k 

nisem najboljše volje, k bi 

ocenjeval, k bi potem, ne vem, bil 

mal preveč subjektiven al pa pod 

vtisom tiste svoje trenutne 

situacije. /…/  

 

I5Ž56: »Ne. Mislm, upam, upam, 

da ne.« 

 

I8Ž53: »Mislm, da ne. Trudim se, 

da ne. Trudim se, da ne. Ampak 

res mislim, da ne, no. Trudim 

se.« 

I9Ž46: »Ja, tudi, pošteno 

povedano. Ampak se vedno 

postavim v tujo kožo. Vedno se 

vprašam, kako bi blo, če bi bi to 

moj otrok. … Zarad tega, kar mi 

lastni otroci povejo, kaj se je 

zgodil. Če je učitlca mela slab dan 

pa da je nekdo zarad tega dobil 

slabšo oceno … ali pa morda se ni 

podpisal na kontrolno nalogo in 

zarad tega, ker pač ni vedela, 

čigava je, je dubu pet, namest tri – 

v srednji šoli. /…/« 

občasno I7Ž46: »Zdej tko, če mam jst slab 

dan, učencem tud povem. Pač se 

lahko slabo poučutiš al smo pa 

vsi, ne vem, karkoli že pač 

vpliva, jst ne vem, jim pač rečem: 

»Dejmo se vsi potrudit.« Možno, 

da bi tud vplivalo. Ne vem. Jst se 

trudim, da ne. Mislim, da ne 

preveč. Verjetno nekje, v neki 

meri pa mora.« 

 

I10Ž50: »Na ocenjevanje … mal 

zagotov vpliva, sej sem samo 

človek. Moraš v bistvu … pr 

ocenjevanju maš vedno neke 

kriterije in bit razpoložen al pa 

nerazpoložen … če se čutiš 

nerazpoloženga, potem je boljš, 

da tist dan sploh ne ocenjuješ. 

Drugač pa poskušaš po tistih 

kriterijih pogledat. Ne pa tisto, 
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kako se ti tist dan počutiš. 

Predvsem igrajo vloge kriteriji.« 

ENAKOVREDNOST OBRAVNAVE VSEH UČENCEV 

I1Ž53: »Ja. Zato, ker se mi zdi, da 

jih je treba in v bistvu niti ne 

razmišljamo tem. Pač vzamem jih 

kot vse enake, kar se ocenjevanja 

tiče, kolkor se pač da « 

 

I4Ž52: »Ja, trudim se. Sej, kriteriji 

so, poznaš ga. Sej pravim, da če je 

to subjektivizacija, ti pač iz sebe 

izhajaš. Amm … ker ti gre na 

živce pa ga pol zato slabo oceniš, 

ker ti ure skos ruši … mislim, da 

to, kokr sm že na začetku rekla … 

… Ja, mislim, da ja.« 

 

I6Ž42: »Jst se trudim. Ja. Zdej pa, 

če, če se kdaj zgodi … jst ne vem, 

no. Jst se res trudim. Tud učenci 

sami se mi ne pritožijo, da bi kdaj 

kakšne razlike delala. Trudim se 

zelo, zelo. Mogoče kdaj nehote, a 

ne … verjetno se to kdaj vsakemu 

učitelju zgodi … se pa trudm, da 

je, da je za vse enako. Ja.« 

 

I11Ž37: »Jst mislim, da ja.« 

 

 

je stalnica I3M46: »Amm … poskušam bit 

čim bolj objektiven do vseh. Tud 

sprejemat vse te njihove dobre pa 

slabe stvari. Vedet, da mogoče v 

določenem momentu ne reagirajo 

tko kot bi jst pričakoval, ampak 

je to ena taka dinamika, k se pač 

dogaja pri njih, da se določeni 

odzivi lahko kažejo tud zarad 

različnih vzrokov, zakaj je do 

tega prihajalo. Tko da poskušam 

bit do vseh bom reku, 

enakovreden. Se pravi, da 

vsakega res z vsemi tistimi 

njegovimi lastnostmi pač 

sprejmem. Zdej verjetno se 

zgodi, da bi kdo reku, da pa ni 

blo to čist v redu, ampak si to 

dopuščam, ker to ne moraš v 

popolnosti trdit, ne. Drgač trudim 

pa se, ne, pr tem.« 

 

I5Ž56: »Zelo. Trudim se zelo, 

zelo. In se včasih sama sebe 

spomnim, recimo že zgolj to, 

kolkokrat koga pokličem k 

odgovoru, a ne. Vedno je težko, a 

ne, ampak tud kot učiteljica se 

samo sebe potolažim, da če kdaj 

ugotovim, da sem to na vseh 

izobraževanjih in to, so nam 

vedno rekli: »Že to, da se zavedaš 

in se na to spomniš, je veliko.« 

Tako da se res, res trudim. Tako 

da … je nekaj otrok, ki so zelo 

agresivni, v smislu, da bi ves čas 

radi odgovarjali, a ne, eni se pa 

rajši skrijejo, a ne. Sej veste, sej 

je pri odraslih isto.« 

 

I8Ž53: »Ja, mislim, da. Mislim 

enako tko, pošteno. Ja, tko. Ja, 

mislim, da ja.« 

 

I10Ž50: »Ja, poskušam. Ja, 

poskušam se trudit v to smer.« 
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I9Ž46: »Ne. Učitlca, k bi rekla, da 

vse enak obravnava, mislim, da bi 

se … mislm, da ne bi povedala po 

resnici. Malo že pogledaš, kdo se 

večkrat potrudi, kdo ma večkrat s 

seboj določene al naloge al kdo je 

prisoten, komu pomeni šola veliko 

več kot nekomu, ki ma negativen 

odnos do tega. Pri ocenah. Ko 

ocenjuješ, daš oceno iz znanja, 

ampak nekje zadaj pa čutiš, a ne: 

»Lej, ta otrok pa nikol nima 

domače naloge, ga ni. Pa ves čas 

se trudi pa dobi enako oceno, pa je 

prisoten pa tko naprej.« Ampak 

ocena je ocena in jo moraš dat po 

tistih kriterijih, ki so zapisani. Na 

žalost je tko. /…/« 

 

I12Ž40: »Ja. Mislim tko, no. Pri 

kakšnih šibkejših učencih se že 

stvari lotam mal bolj tko … 

vprašam tko, da bom lahko potem 

oceno zapisala. Tiste odlične 

učence … ga vprašaš tistih par 

vprašanj, zdrdra, odgovori, 

minutko, dve in je končan. V 

šibkejšega učenca pa vrtaš pa 

sprašuješ paše drugačen primer pa 

še v drugačni situaciji vprašaš, da 

res veš, al je tole zdej … sam 

srečo je mel, da je prav ugotovil. 

In res moram pol mal dalj časa 

vrtat, da ugotovim pol pravi 

opisnik znanja, da znam zapisat, 

da sem mirna. In verjamem, da tud 

otroc pol že mal gledajo … joj, 

kolk časa je pa tega spraševala. 

Ampak jst res ne upam zapisat 

ocene kr tko. Ker vem, da prej pr 

pouku … ne vem, če mamo … Kaj 

mamo? /…/« 

ne vedno I2Ž57: »Ja. Enga ne, zato, ker ni 

iz našega jezikovnega območja in 

ne zna slovensko in mu zelo, zelo 

pomagam, ker je moj cilj, da čim 

več jezika usvoji. Ampak zame je 

to pametna in pravilna obravnava 

in mi jo tud zakon dopušča. Amm 

… Je problem, ker, če bi ta otrok 

prišel septembra iz Bosne, bi 

imel cel kup enih ugodnosti kot 

otrok iz tujega kraja. Ker je pa 

prišel v Ljubljani rojen iz 

družine, kjer niti mama ne zna 

nič slovensko niti babica, samo 

dedek zna malo, v šolo se pa ni 

tretiral kot tujec, ker že tolko let 

živi v Sloveniji, jezika pa ravno 

tko ne zna. Pa mu ne pripada ne 

pouk za tujce in nč in on prevaja 

mamici, k jst hočem mamici kej 

rečt. In do njega mam jst druga 

merila. Njemu dam pri pesmici 

eno kitico, da se nauči, ker vem, 

da rabi več časa, da se nauči. In 

sem to tud otrokom povedala. 

»Če se vi naučite … mate 

angleško pa slovensko pesmco za 

naučit se. Za katero boste porabli 

več časa?« »Ja, za angleško, ker 

ne znamo besed.« Sem rekla: »Če 

se mora ta učenec nauči 

slovensko al pa albansko, kaj 

mislite, za katero bo rabil več 

časa?« »Za slovensko.« »Sem 

rekla, a mu damo popust? Ker ne 

moremo mu dat en teden, mu 

damo pa popust sam za eno 

kitico.« In se oni strinjajo, so 

seznanjeni. /…/Mam za njega 

druge kriterije in jih znam 

zagovarjat, če bi mi kdorkoli kej 

rekel.« 

 

I7Ž46: »Amm … jst se bojim, da 

ne ampak se trudim. Sama ne 

čutim, moram rečt, da … zdej mi 

mamo velik Romov, ne … zdej 

ker so zlo hude razmere doma, pr 

nekaterih, tukej ni ... mi tukej tud 

pomislit ne moramo, da bi otroc 
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doma kdaj torbo odprli. A si 

predstavljate, kok to zdej zgleda, 

a ne? In tukej se prav posebej 

potrudim, da v bistvu, da 

izvlečem maksimum oziroma 

včasih grem tud mogoče na višjo 

oceno, a ne, zdej čeprav, več ali 

manj znajo ne dosegati tistega 

minimuma minimuma, tko da pač 

ne moreš, ne.« 

 

2.4.2 Interpretacija rezultatov  

 

V raziskavi je sodelovalo 12 učiteljev razredne stopnje. Od teh jih je šest poučevalo 

svoje otroke v šoli, preostalih šest pa ne. Enajst udeleženk je ženskega spola, eden pa moškega. 

Intervjuvanci so stari med 37 in 57 let. Od šestih učiteljev, ki niso poučevali svojih otrok v 

razredu, so imeli štirje učitelji otroke v paralelnih oddelkih, dva pa na drugih šolah.  

 

2.4.2.1 Odnosi  

 

Sodeč po pričanjih učiteljev, imajo šole mešano mnenje in različna pravila glede 

poučevanja lastnega otroka v šoli. Šest šol je neopredeljenih in brez posebnih protokolov glede 

poučevanja lastnega otroka v šoli, ena šola tega ne odobrava, na štirih šolah so razumevajoči in 

sodelovalni glede poučevanja lastnega otroka v šoli. Ena šola je učiteljici celo priporočila 

poučevanje lastnega otroka. Zakonsko sicer ni nikjer zapisano stališče ali kakršno koli navodilo 

glede poučevanja lastnega otroka v šoli, je pa v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, 

(ZIntPK) v 37. členu, zapisano: »(1) Uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali 

možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. (2) Uradna oseba svoje funkcije 

ali službe ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen 

zasebni interes.« (ZIntPK, 2010, 37. člen) Nasprotja interesov bi lahko našli tudi pri poučevanju 

lastnega otroka v šoli, na primer pri ocenjevanju otrokovega znanja. Učitelj bi lahko nezavedno 

ali zavedno svojega otroka pripravil na ocenjevanje znanja točno tako, kot bi pričakoval 

odgovore in jih celo prilagodil otroku, da bi ga lahko potem po svojih interesih dobro ocenil. 

Obstaja možnost, ki pa seveda ni nujna. Kot smo že zapisali, poučevanje lastnega otroka v šoli 

ni natančno opredeljeno – torej, ni prepovedano z zakonom in tudi ni priporočeno.  

Za prijetno vzdušje in dobre medsebojne odnose v posamezni šoli morajo poskrbeti 

strokovni delavci in učenci. Sodelujoče učitelje smo povprašali o odnosih drugih učiteljev do 

učiteljskega otroka. Po pripovedovanju šestih učiteljev so imeli oziroma imajo drugi učitelji do 
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učiteljskega otroka navadno pozitiven, normalen in korekten odnos (enako kot do vseh ostalih). 

Štirje intervjuvani učitelji pa imajo oziroma so imeli negativne izkušnje s tem, še posebej na 

predmetni stopnji. Ne toliko pri ocenjevanju, temveč pri obravnavi učencev. Namesto, da bi bili 

enaki ostalim, ne-učiteljskim otrokom, so v središču opazovanja. Intervjuvani učitelji so dejali, 

da je čutiti, da se nad otroki učiteljev izvaja pritisk, ker sta praktično vsak njihov korak in gib 

nadzorovana. Povedali so še, da so stvari, ki so se dogajale v zvezi z njihovim otrokom, prehitro 

razširile – obveščeni so bili skoraj takoj, celo na hodniku ali v zbornici. Očitno posamezni 

učitelji dejalo razlike med učenci, še posebej, če je od sodelavca. Učitelji bi se morali do vseh 

otrok obnašati strokovno in ne zaradi staršev delati razlik med njimi. Tudi odnosi med 

posameznimi učitelji so se posledično poslabšali. Sodelavci so z učitelji kot s starši imeli precej 

drugačen odnos kot s starši ostalih otrok. Starši otrok običajno pridejo na govorilne ure enkrat 

na teden. Nekateri posamezni učitelji, ki so imeli svoje otroke na šoli, pa so večino novic 

izvedeli v trenutku. Verjetno so se tudi odnosi med njimi zato prevesili bolj v negativno smer. 

Le ena od intervjuvanih učiteljic je rekla, da se zaenkrat odnosi s sodelavci niso drastično 

spremenili. 

Učitelji, katerih otroke so poučevali njihovi kolegi v paralelnih oddelkih, so imeli s temi 

kolegi sicer korektne, prijetne in prijateljske odnose, a so bili nekateri kolegi obremenjeni zaradi 

ocen (obremenjeni niso bili starši, ampak tisti učitelji, ki so otroka poučevali). V kolikor otroci 

niso znali dovolj, so se učitelji (ne starši) razburjali in bili nervozni glede ocenjevanja. Menili 

so, da bi učenci lahko dosegli boljše rezultate. 

Pet od šestih učiteljic, ki so poučevale svoje otroke, ni opazilo, da bi bili odnosi med 

učenci v razredu kaj drugačni zato, ker je bil med njimi njihov lastni otrok. Niso opazile 

posebnosti v odnosih med otroki v razredu. Predvidevamo, da ni bilo posebnosti v odnosih, ker 

so vsi intervjuvani učitelji poučevali svoje otroke v prvi triadi. Glavna razloga sta verjetno 

profesionalni odnos učitelja in opisna ocena. Učitelj je svojega otroka dobro pripravil na to, da 

bo v šoli njegov učitelj in da se bosta oba obnašala drugače kot doma. Po pričevanjih 

intervjuvanih učiteljev so opisne ocene verjetno pripomogle k dobrim odnosom v razredu, ker 

ne vzbujajo toliko tekmovalnosti v primerjavi s številčnimi ocenami, pač pa se z njimi zabeleži, 

kaj učenec že zna oziroma, katero znanje je že usvojil, česa še ne in, kako bi lahko to izboljšal. 

(I12Ž40: »/…/ In res moram pol mal dalj časa vrtat, da ugotovim pol pravi opisnik znanja, da 

znam zapisat, da sem mirna. /…/« I2Ž57: » … potem mi je res v veliko pomoč, da je opisna 

ocena in potem jst opišem pač tud druge elemente. /…/«) Zgolj ena od intervjuvanih učiteljic 

je povedala, da je učenka obtožila njeno hčerko, da ima doma vpogled v stvari, ki so pomembne 

za šolo. V tem primeru je šlo za podružnično šolo, v razredu je bilo manj kot 10 otrok.  
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Šola je vzgojno-izobraževalna institucija. V njej učitelji poskrbijo za kakovost uspešno 

izpeljanega učnega procesa. Glede na to, da se v družini tudi vzgaja in izobražuje, bi lahko na 

hitro rekli, da je tudi družina vzgojno-izobraževalna institucija družbe. Vogrinc (2011) omenja 

družino kot družbeno institucijo in meni, da je starševstvo družbena vloga, saj brez tega družbe 

ne bi preživele. Sociološko gledano je termin družina opredeljen kot vsaj dvogeneracijska 

»skupnost kot oblika vsakdanjega življenja, v kateri je udeležen vsaj en starš in vsaj en (odvisen, 

nedoleten) otrok.« (Rener, 1993, str. 15) Kakor se instituciji razlikujeta po namenu in vlogi v 

družbi, se tudi v odnosih med sodelujočimi. Odnosi med učitelji, ki so poučevali lastne otroke, 

in njihovimi otroki so se doma in v šoli malce razlikovali. Doma so bili v tistem obdobju odnosi 

topli, ljubeči, sproščeni, iskreni in zaupljivi, medtem ko so bili v šoli bolj profesionalni. V šoli 

je vsak igral svojo vlogo – mama je bila učiteljica, otrok pa učenec. Brez vsakršnih privilegijev. 

Pravila so veljala enako kot za vse ostale učence. Pet od šestih učiteljic je reklo, da so bile do 

svojih otrok še bolj stroge kot do ostalih, da jim ne bi kdo kdaj česa očital. Te učiteljice so imele 

torej privilegij poučevati in vzgajati svojega otroka v šoli in doma. Vseeno pa sta si instituciji 

podobni v nekaterih vrednotah. Obe najverjetneje poudarjata spoštovanje, strpnost, solidarnost, 

prijateljstvo, poslušnost itn.  

 

2.4.2.2 Razlogi za odločitev glede poučevanja lastnega otroka 

 

Učitelji, ki so se odločili za poučevanje svojega otroka v šoli, bi se lahko odločili za 

možnost poučevanja na domu, a se jim ta možnost vseeno ni zdela dovolj dobra. Glavni razlog 

je otrokova socializacija – v šoli se naučijo sobivanja z vrstniki, prilagajanja, sodelovanja in 

postanejo samozavestni. Poleg tega pa so v vzgojno-izobraževalni ustanovi plačani za svoje 

delo.  

Tako za kot proti poučevanju lastnega otroka so učitelji navedli objektivne in 

subjektivne razloge. Dve učiteljici sta se za to odločili, ker sta bili dodeljeni razredu in nista 

naredili zamenjave, ker šola ni imela negativnega stališča glede poučevanja lastnega otroka. Ta 

»objektivni« položaj, v katerega ju je postavila sistemska rešitev šole, vendarle vključuje njuno 

subjektivno odločitev, da sprejmeta položaj, v katerega ju je postavila šola.  

Ena od intervjuvanih učiteljic je kot razlog navedla, da ni želela, da bi imela hčerka v 

šoli podobno grobo in glasno obravnavanje kot doma (od očeta), zato se je raje odločila, da bo 

sama poskrbela za po njenem mnenju ustreznejši in bolj prijazen vstop v šolo.  

Ena učiteljica je sodelovala v projektu in, ker je vanj verjela, je zato vanj vključila še 

svojega otroka. Razlog, ki ga je navedla ena od učiteljic, je bil, da se ji ni zdelo sporno, da bi 
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poučevala svojega otroka, ker ni bilo številčnih ocen. Poleg tega je svojo hčerko tudi vprašala 

in je to lepo sprejela, zdelo se ji je v redu. Pa vendar to ni edina učiteljica, ki je omenila opisno 

ocenjevanje. Zakaj se posamezne učiteljice toliko ukvarjajo in sekirajo zaradi številčnih ocen? 

Problem je v tem, da številčne ocene spodbujajo k tekmovalnosti v razredu (Vogrinc idr., 2011) 

in starši bi takoj postali še bolj pozorni na ocene, ki bi jih dobil otrok učitelja – učitelju bi morda 

bolj gledali pod prste in se vtikali v njegovo delo. Učitelji bi čutili več pritiskov od zunaj in v 

kolikor bi jim podlegli, bi navzven pokazali, da niso dovolj strokovni, samozavestni in 

nepristranski pri svojem delu.  

Dva od učiteljev se nista odločila za poučevanje svojih otrok, ker z družinama živita v 

drugem šolskem okolišu in bi v primeru drugačne odločitve morala prestaviti otroka iz ene šole 

na drugo. Tudi ta objektivna okoliščina vključuje subjektivno odločitev, ki pomeni, da sta 

učitelja druge dejavnike videla kot pomembnejše od poučevanja lastnega otroka.  

Eni učiteljici se je zdelo, da bi svojega otroka preveč drugače obravnavala kot ostale – 

da bi bila preveč subjektivna in pristranska – ne bi mogla vzpostaviti strokovnega odnosa z 

otrokom kot z učencem. Eni učiteljici se poučevanje lastnega otroka zdi nehigienično zaradi 

odnosov med otroki, starši in kolegi. Tako se je odločila zaradi drugih, poleg tega pa se ji je 

zdelo, da bi bila verjetno do svoje hčerke pristranska – izpostavila je, da bi bila lahko bolj ali 

manj stroga. Ena učiteljica je želela imeti striktno ločen dom od šole in je popolnoma zaupala 

svoji kolegici, da bo dobro opravila delo ter ji brez pomislekov prepustila poučevanje svojega 

otroka. Zraven je dodala še to, da tudi njena hčerka ne bi bila ravno zadovoljna, da bi bila njena 

mama v šoli tudi njena učiteljica. V obeh omenjenih primerih se učiteljici očitno nista odločili 

za poučevanje svojih otrok v šoli. Pa vendar, ali je res smiselno zaradi ostalih učencev v razredu 

in staršev smiselno prepustiti to težko odločitev njim? Ali je to le izgovor, ker na koncu pride 

do vprašanja učiteljeve strokovnosti in do tega, koliko verjame vase. Še vedno je razrednik tisti, 

kot piše Pergar Kuščer (2004, str. 48), ki stopi v stik s starši in za to ni prav posebno 

usposobljen. Ne glede na vse so starši učiteljevi »zavezniki in sodelavci« (Pergar Kuščer, 2004, 

str. 51). In ravno to je lahko situacija, s katero bi se jim še bolj približal – izžareval bi 

samozavest in pogum, da je toliko prepričan sam vase in v svoje delo, da lahko svojemu otroku 

zagotovi enako obravnavo kot drugim učencem in da ga zato, ker je njegov, ne bo nič več 

oziroma manj izpostavljal kot ostale učence. Lahko pred drugimi starši tudi deluje bolj 

empatično, ker je v bistvu učitelj, ki poučuje svojega otroka, v poziciji, kjer se lahko dejansko 

postavi v katerokoli vlogo.  

Ena učiteljica je verjela v projekt, v katerega je bila vključena njena kolegica, in zato 

vanj vključila še svojega otroka. Lahko bi torej poučevala svojega otroka, vendar je bilo zanjo 
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bolj pomembna vključenost njenega otroka v določene prednosti poučevanja na osnovi 

projekta, kot da bi ga poučevala sama. V intervjuju je še povedala, da ne izključuje možnosti, 

da bi bila do svojega otroka lahko pristranska, v smislu, da bi bila bolj stroga in bi imela večja 

pričakovanja kot do drugih učencev.  

Če torej strnemo ugotovitve, bi lahko rekli, da so bile kljub sprva navedenim 

objektivnim in subjektivnim razlogom za poučevanje lastnega otroka končne odločitve vse 

subjektivne. Prav tako so bile vse končne odločitve subjektivne pri intervjuvanih učiteljih, ki 

se za možnost poučevanja lastnega otroka niso odločili. Vsak učitelj je sicer navedel svoje 

razloge proti, a vendar v ozadju za petimi od šestih odločitev med drugim stoji tudi pristranskost 

(nezmožnost vzpostavitve profesionalnega odnosa, pristranskost pri ocenjevanju znanja, 

strogost, višja pričakovanja do otroka).  

 

2.4.2.3 Prednosti poučevanja lastnega otroka v šoli 

 

Vsi intervjuvani učitelji so navedli nekaj prednosti poučevanja lastnega otroka v šoli. 

Največja prednost, ki so jo navedli, je, da dobro spoznaš svojega otroka še na neki drugi ravni 

– v vlogi učenca, sošolca, prijatelja. Otrok je lahko bolj sproščen v razredu. Izjemna prednost 

je lahko v primeru, da je otrok handikepiran in mu kot starš, ki ga res dobro pozna, tudi v šoli 

nudi čim boljšo možno oskrbo in ni potrebnih nobenih dodanih priprav.  

V prvi triadi je velika prednost ta, da je ocenjevanje opisno. Pri opisnem ocenjevanju se 

morda otroci ne uvrščajo na lestvico glede na ocene. To so opisi otrokovega znanja, napredka 

in opredelitve, na katerem področju še ni najboljši ter predlogi, kako bi to še izboljšal. Učenci 

takoj ne dobijo ocene za svoje izkazano znanje npr. 2 (zadostno) ali 5 (odlično). Verjetno na 

prvi pogled ne namenjajo toliko pozornosti ocenam, ker je tudi starši ne. Raziskave (Vogrinc 

idr., 2011, str. 47) kažejo, da tako starši (91,5 %) kot tudi učitelji (prvega triletja 79,3 % in 

drugega triletja 93,5 %) v veliki večini menijo, da imajo številčne ocene večjo sporočilno in 

motivacijsko vrednost v primerjavi z opisnimi ocenami. Prav tako so se oboji strinjali, da opisno 

ocenjevanje ne spodbuja k tekmovalnosti pri ocenah in niti k tekmovalnosti za znanje. 

Potemtakem sklepamo, da otrok v vlogi učenca načeloma manj občuti pritisk in je med učenci 

v razredu zaradi ocen manj rivalstva.  

Dvema se je prednost zdela, da so imeli otroci angleščino od prvega razreda naprej. Ena 

od navedenih prednosti je, da učitelju, ki poučuje svojega otroka, kot staršu ni potrebno hoditi 

na pogovorne ure in je obveščen skoraj o vsem. Otroku lahko dodatno učno pomoč nudi doma.  
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Kot razlog, ki ne govori proti, pa je ena od učiteljic navedla še to, da otroci še ne 

dojemajo, da je kaj drugače, če je učiteljičin otrok v razredu. Veljajo enaka pravila za vse. 

 

2.4.2.4 Slabosti poučevanja lastnega otroka v šoli 

 

Vsi intervjuvani učitelji so navedli tudi slabosti poučevanja lastnega otroka. Največ jih 

je izpostavilo pritiske vrstnikov in otrokovo izpostavljenost, izzivanje, zmerjanje ipd., v smislu, 

da ima učiteljski otrok privilegije doma in vidi pomembne stvari, npr. teste in zato na koncu 

dobi boljšo oceno. Med drugim je slabost tudi to, da je učitelj obremenjen s tem, ali bo pravičen 

do vseh. Probleme vidijo v obravnavi svojega otroka, in sicer, da ne bo pri čem prikrajšan ali 

izpostavljen. Kot slabost so izpostavili tudi dvome in zadržke staršev. Morebiti lahko pri otroku 

pride do pomanjkanja samostojnosti, v smislu, da ne zna sam poskrbeti zase – v smislu, da je 

mogoče učitelje strah, da svojega otroka, za razliko od drugih, ne bodo navajali na samostojnost 

in da ga ne bodo obravnavali enako kot ostale učence. Na tem mestu lahko ponovno 

izpostavimo odnose v razredu in učiteljevo pomanjkanje samozavesti, odločnosti in zaupanja 

vase. Saj je vendar učiteljeva naloga, »da otroke spodbuja k prijaznim in spoštljivim odnosom 

z njihovimi vrstniki in da ob tem tudi sam daje zgled s svojim prijaznim in spoštljivim vedenjem 

do otrok in drugih ljudi, s katerimi je v interakciji.« (Smrtnik Vitulič, 2009, str. 38) Prav tako 

mora učitelj poskrbeti za otroka, ki ima težave z vključevanjem v skupnost, čigar sošolci ga ne 

sprejemajo. Otroka mora spodbuditi k takemu vedenju, da se bo lažje vključil v skupino in bo 

sprejet, pri čemer je potrebno nameniti pozornost celemu razredu. To pa je seveda dolgotrajen 

proces in ne zgolj ena izvedena aktivnost. (Smrtnik Vitulič, 2009) 

 Poleg zapisanega so intervjuvani učitelji izpostavili še stalen nadzor nad otrokom in 

preveč in zgolj v cilje usmerjeno poučevanje otroka (da se ga nauči le tisto in točno tisto, kar 

se od njega zahteva pri preverjanju in ocenjevanju znanja – ni širšega poudarka, splošne 

razgledanosti).  

Ena izmed slabosti bi bila tudi, da odnos mama-otrok ne spada v šolo, ker so odnosi v 

šoli formalni. To je res, vendar je otrok z vstopom v šolo dovolj zrel, da lahko naredi ločnico 

med domom in šolo. Želijo ugajati in sodelovati, želijo se čutiti pomembne in cenjene v razredu. 

Nočejo izstopati. Vrstniki imajo velik vpliv na otroka, zato se je več kot pripravljen prilagoditi. 

(McLeod, 2008)  

 

2.4.2.5 Mnenje o šoli kot instituciji iz vzgojno-izobraževalnega vidika 
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Šola je vzgojno-izobraževalna institucija, ki jo določajo zunanja pravila in norme. 

(Kovač Šebart in Krek, 2009) Učencem omogoča organizirano in sistematično pridobivanje 

znanja ter spretnosti«. (V njej torej načrtno in skrbno ter vzajemno potekata procesa vzgoje in 

izobraževanja.) Tudi večina (9) intervjuvanih učiteljev meni, da sta vzgoja in izobraževanje v 

šoli vzajemna, da eno brez drugega ne gre. Dve učiteljici menita, da ima vzgoja veliko večjo 

vlogo, še posebej na razredni stopnji. Tako mnenje imata verjetno zato, ker učiteljici poučujeta 

v prvi triadi in je verjetno več vzgajanja v smislu vrednost (zaupanje, pravičnost, strpnost, 

spoštovanje ipd.) kakor izobraževanja v smislu pridobivanja novega teoretičnega znanja. V 

prvih razredih je treba več časa kot v višjih razredih posvetiti formiranju učenca, oblikovanju 

njegove osebnosti. Konfliktne situacije, kot piše Pergar Kuščer (2004, str. 13–14), so za učitelja 

z empatijo in poznavanjem otrokovega razvoja lahko z vidika pristnih izkušenj idealno 

izhodišče za posamezne vzgojne situacije. Ena od učiteljic pa šolo dojema predvsem kot 

izobraževalno institucijo, čeprav je mnenja, da bi morala vzgoja in izobraževanje v šoli potekati 

z roko v roki.  

 

2.4.2.6 Vzgoja  

 

Vsi intervjuvani učitelji so povedali, da dajejo veliko besednih pohval. Ena učiteljica, 

ki je poučevala svoje otroke in učitelj, ki ni poučeval svojega otroka, sta izpostavila tudi 

materialne nagrade v razredu za izjemne uspehe oz. ob koncu šolskega leta.  

Več kot polovica intervjuvanih učiteljev (7) korektivno disciplinira učence z odvzemom 

privilegijev. Polovica jih prakticira pogovor. Pet intervjuvanih učiteljev je izpostavilo, da v 

hujših primerih obvestijo starše. Dve učiteljici ustvarita disciplino v razredu s tem, da 

povzdigneta glas. Ena od učiteljic je poudarila, da daje svojim učencem smiselne, vzgojne 

kazni, saj je za vsakega posameznika kazen nekaj drugega. Ena učiteljica daje za kazen pisanje 

spisa, ker tako učenec premisli in napiše, katero dejanje/vedenje je bilo neprimerno in zakaj je 

bilo neprimerno. Ena učiteljica je povedala, da v prvem razredu kazen ne zaleže, če otrok pred 

tem nima vizualizirane napake. Potem sploh ne ve, da je kaj narobe storil. Ena od učiteljic je 

povedala, da za discipliniranje uporablja moder stol za razmišljanje – otrok se usede na stol, 

razmisli in se nato pogovorita. Trije od intervjuvancev so izpostavili, da kaznujejo posameznika 

in ne celega razreda/skupine in da kritizirajo ravnanje, ne pa posameznika in njegovih lastnosti, 

spretnosti, sposobnosti. Dve od intervjuvanih učiteljev sta povedali, da velikokrat grozita s 

kaznimi, ampak jih ne uresničita. Bodisi zaradi tega, ker pozabita, bodisi zato, ker ni časa ali 

pa zato, ker se po premisleku grožnja ne zdi več smiselna za uresničitev.  
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Intervjuvani učitelji verjamejo v postavljanje jasnih meja in strogost ter doslednost. 

Menijo, da se morajo tudi oni držati pravil in dajati kazni ob neupoštevanju le-teh. Vseeno so 

otrokom dostopni, dovoljujejo telesni stik, npr. dotik, objem. Želijo jim biti vzor. Ena učiteljica 

je rekla: »…ker veliko dajem, lahko tud velik pričakujem.« Otroke zelo upoštevajo pri 

načrtovanju pouka. Želijo, da se dobro počutijo in da čim več odnesejo od učnih ur. Verjamejo 

v pogovor. Verjamejo, da se da s pogovorom marsikaj rešiti. Otroci jim zaupajo. Povejo jim 

veliko izven šolskih stvari.  

Iz tega lahko povzamemo, da je večina intervjuvanih učiteljev v veliki meri pristašev 

avtoritativnega vzgojnega stila. Ti učitelji pohvale delijo ves čas in veliko, da otrok dojame, da 

je nekaj storil dobro, pravilno in korektno. Učitelji imajo postavljene jasne meje in strukturirana 

pravila, ki so znana tudi učencem.(Kant, 1988) Učenci so seznanjeni s kaznimi, v kolikor pride 

do posameznih kršitev pravil. Kazni so premišljene in vzgojne ter izrečene izključno zaradi 

kršenja pravil. Na ta način dobi učenec idealno priložnost, da se seznani in sooči z učinki 

svojega vedenja. Učitelj je v nenehni interakciji z otrokom. V veliki meri je prisoten pogovor 

med učiteljem in učenci. Na ta način tudi rešujejo morebitne spore. Učitelj poskrbi, da ima 

učenec tudi določeno mero svobode. (Peček Čuk in Lesar, 2009) Pri dveh učiteljicah smo 

ugotovili prisotnost vzorcev permisivnega vzgojnega stila – grozita s kaznimi, ampak jih ne 

uresničita. Meje so malokdaj in nejasno izražene. To se izrazi tudi na način, da učiteljici ne 

uresničita zapovedanih kazni. Verjetno se zanašata, da bo otrok že sam dojel, da je bilo kakšno 

ravnanje napačno in mislita, da otrok skoraj bere misli učitelju.  

 

2.4.2.6.1 Učitelji, ki so poučevali/poučujejo svojega otroka v šoli 

 

2.4.2.6.1.1 Vzgoja posameznika z vidika enega od staršev 

 

Učitelji, ki poučujejo svoje otroke, kot starši dajejo veliko besednih pohval in spodbud. 

Ena učiteljica daje tudi materialne nagrade, npr. piškot. Ena učiteljica pa je z obžalovanjem 

rekla, da daje svojim otrokom doma premalo pohval in da jih preveč graja. Na tem mestu bi 

lahko mislili, da je zaradi veliko grajanja prisoten represivni vzgojni stil, pa vendar učiteljica v 

intervjuju omeni, da je zelo ljubeča in premalo stroga. Hkrati pa pravi, da posebnih kazni ne 

daje in da vse rešijo s pogovorom. Morda bi lahko povzeli, da se učiteljica poslužuje vseh treh 

vzgojnih stilov, ampak je v ospredju bolj permisivni vzgojni stil (grozi s kaznimi in jih ne 

uresniči, zelo ljubeča, premalo stroga). Ena od učiteljic je povedala, da je doma po njeno in ne 
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sklepa kompromisov. Pravi, da je »capo di banda«, in se ji ne oporeka. Kar kaže na (vsaj 

deloma) represivni vzgojni stil.  

Večina učiteljic doma disciplinira s povzdignjenim glasom in daje otrokom smiselne 

kazni – take, da se iz njih otroci česa naučijo. Velikokrat jim odvzamejo privilegije, torej tisto, 

kar otroci radi počnejo, jim omejijo. Kolikor je le možno, nesporazume rešujejo s pogovorom 

in jih aktivno vključujejo v družinsko življenje – otroci imajo različne zadolžitve. Dve od 

učiteljic sta rekli, da sta zelo redko svoje otroke telesno kaznovali. Kmalu sta to opustili, ker je 

bilo verjetno njima huje kot pa otrokom.  

Doma so do svojih otrok strogi in jim postavljajo jasne meje. Dajejo jim ljubezen, da 

čutijo, da so ljubljeni. Ena učiteljica je dejala, da je ona glavna in ima zadnjo besedo doma. Da 

svojim otrokom ne dovoli, da delajo stvari samo zato, ker jih lahko drugi. Jemlje jih kot 

posameznike, neodvisno od ostalih. Učitelji svoje otroke vzgajajo za samostojnost, želijo, da 

postanejo odgovorni za svoje početje. Ena od učiteljic je poudarila, da se prilagaja vsakemu 

otroku posebej, da upošteva njihovo različnost. Na primer, vsakemu da svojo kazen, otroku 

primerno (kar je za enega lahko kazen, je za drugega lahko nagrada). 

Iz tega ponovno lahko povzamemo podoben sklep kot pri prejšnjem podpoglavju, in 

sicer, da se učitelji kot starši doma v večji meri poslužujejo avtoritativnega vzgojnega stila. 

Težijo k vzgoji samostojnega, odgovornega, samozavestnega učenca, pripravljenega 

sodelovati. (Peček Čuk in Lesar, 2009) 

 

2.4.2.6.1.2 Upoštevanje posameznika kot enega od staršev s strani lastnega otroka 

 

Otroci so načeloma upoštevali in še vedno upoštevajo učitelje kot starše doma. 

Učiteljice so pripovedovale o tem, da so jih njihovi otroci upoštevali kot starše in jih spoštovali. 

Vedno so skušali in še vedno skušajo sklepati kompromise. Načeloma so bili vsi otroci, ki so 

jih učiteljice poučevale, z vidika vzgoje pridni, sodelovalni, ne konfliktni, ipd.  

 Tudi na tem mestu lahko ponovno izpostavimo avtoritativni vzgojni stil staršev, ki se 

kaže predvsem v medsebojnem spoštovanju, sklepanju kompromisov in odgovornim vedenjem 

otrok.  

 

2.4.2.6.1.3 Upoštevanje učitelja s strani njegovega otroka kot učenca 

 

Otroci so starše kot učitelje v razredu v veliki meri upoštevali. Vsak je z vstopom v šolo 

igral svojo vlogo. Mama učiteljico, otrok učenca. Svojo mamo so otroci v šoli klicali po imenu 

ali jo imenovali učiteljica. Ena od učiteljic je celo poudarila, da jo je otrok v razredu vikal, 
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enako kot ostali. Drugače pa pričajo o otrokovi sproščenosti v razredu. Otroci intervjuvanih 

učiteljic so prijetnega značaja in vodljivi. Tudi v tej točki lahko ponovno izpostavimo otrokovo 

zrelost in odgovornost. Ne želi biti preveč izpostavljen. Vrstniki in njihovo mnenje so v obdobju 

otrokovega šolanja izrednega pomena. Učenec želi biti pomemben člen skupine, zato je več kot 

pripravljen na prilagajanje in sodelovanje. (McLeod, 2008) »Vodljivost« pa je verjetno odvisna 

od uspešne vzgoje oziroma je rezultat njene uspešnosti.  

Redko, na začetku šolskega leta, je prišlo do kakšnega spodrsljaja in so se otroci znašli 

v konfliktu vlog. Po poročanju učiteljic se to velikokrat zgodi tudi drugim otrokom. Velikokrat 

jih ostali otroci pokličejo mami, oči, teta in kaj podobnega. Temu se ne posveča preveč 

pozornosti, se nasmehne in nadaljuje z delom. Nikomur se to ne zdi nič spornega. Dve od 

učiteljic, ki sta poučevali svojega otroka, sta rekli, da pri njunih otrocih ni nikoli prišlo do 

konflikta vlog. Ena učiteljica je priznala, da je bilo včasih težko gledati svojo hčerko z vidika 

učenke. Ko na primer ni mogla narediti kakšne čisto banalne stvari, v intervjuju je omenila 

skakanje s kolebnico.  

Večina učiteljic je svoje otroke na to, da bodo njihove učiteljice, pripravila s pogovorom. 

Povedale in razložile so jim, nekatere večkrat. Ena od učiteljic je pripovedovala, da sta z njenim 

otrokom trenirala tako, da sta prehod za pešce določila za mejo in pred prehodom je bila mama, 

čez prehod, na poti v šolo, pa učiteljica. Otroci v razredu do decembra niso vedeli, da je 

učiteljica tudi mama enega od otrok v razredu.  

 

2.4.2.7 Težave  

 

2.4.2.7.1 Težave, ki pestijo učitelje pri poučevanju 

 

Najpogostejše težave, s katerimi se učitelji srečujejo pri poučevanju, so:  

 pomanjkanje discipline v razredu,  

 odnosi s starši,  

 problemi v odnosih s kolegi, ki poučujejo na predmetni stopnji,  

 brez podpore s strani ravnateljice,  

 previsoka pričakovanja do sebe in ostalih,  

 prehitro reagiranje,  

 upad koncentracije otrok ob koncu šolskega leta,  

 biti učitelj v podaljšanem bivanju. 
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To so splošne težave. Iz tega lahko sklenemo, da se težave učiteljev, ki so poučevali 

svojega otroka, ne razlikujejo od učiteljev, ki svojega otroka niso poučevali.  

 

2.4.2.7.1.1 Reševanje/odpravljanje težav v šoli, kaznovanje 

 

Iz intervjujev je mogoče zaznati vse tri vrste discipline (Pšunder, 2004): preventivno, 

podporno in korektivno.  

Učitelji za disciplino v razredu preventivno poskrbijo z rekreativnimi odmori in z 

določenimi triki, npr. prižgejo luč, če je zunaj mračno, pozvonijo z zvončkom, da jih opomnijo, 

da mora biti mir v razredu.  

Velikokrat predvidijo kakšno situacijo in na ta način preprečijo, da bi se moteče vedenje 

pojavilo – podporna disciplina.  

V kolikor se neprimerno vedenje pojavi, v hipu prekinejo moteče dejanje in na primer 

vzamejo moteči predmet ali opomnijo učenca. Torej naredijo korekcijo motečega in 

neprimernega vedenja. Ena učiteljica je rekla, da učencem v prvem razredu pomaga, da vidno 

ozavestijo napako, ker se jo šele takrat začnejo zavedati. Pogosto težave rešujejo s pogovorom 

ali z igrami vlog, preko igric oz. pravljic. Učitelji otrokom velikokrat odvzamejo kakšne 

privilegije. Včasih pomaga, da po neprimernem vedenju napišejo zapisnik in se spodaj vsi 

podpišejo. Podpis ima po pripovedovanju učiteljev izjemno moč. V kolikor nič od naštetega ne 

pomaga, se učitelji obrnejo na svoje sodelavce, se z njimi posvetujejo in od njih dobijo kakšno 

idejo. Če še to ne pomaga, se za pomoč obrnejo k strokovnjakom.  

Intervjuvanim učiteljicam, ki so poučevale svojega otroka, ni bilo potrebno posebej 

zaradi svojih otrok kakorkoli spreminjati discipliniranja učencev. Kot že omenjeno, so bili ti 

otroci zelo vodljivi in ne konfliktni.  

 

2.4.2.7.1.2 Reševanje/odpravljanje težav doma, kaznovanje 

 

Učitelji doma kot starši disciplinske težave rešujejo podobno kot v šoli. Prav tako so 

prisotne vse tri vrste discipline – preventivna, podporna in korektivna disciplina.  

Preventivno poskrbijo za jasne meje in pravila s pogovorom. Pogosto skušajo predvideti 

situacije, v katerih bi se lahko kaj zgodilo in jo preprečijo, še preden se zgodi (podporna 

disciplina). Če se kaj zgodi, s pomočjo korektivne discipline, to dejanje prekinejo in otroka 

usmerijo k želenemu dejanju. V primeru, da pride do težav, jih rešujejo s pogovorom, 
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povzdignejo glas in zakričijo. V vlogi staršev otroke le redko telesno kaznujejo. Pogosto jim 

odvzamejo privilegije.  

 

2.4.2.8 Učiteljevo videnje svojega otroka v razredu 

 

Učitelji, ki so poučevali svojega otroka, so včasih opazili, da se je otrok počutil 

zapostavljenega. Še posebej pri kakšnih igrah ali pa pri držanju za roke. Učiteljice priznavajo, 

da do svojih otrok v razredu niso imele višjih pričakovanj kot do drugih otrok v razredu. Ena 

učiteljica je rekla, da je imela višja pričakovanja do svoje hčerke zaradi njenih sposobnosti. 

Prav tako kot ima višja pričakovanja do ostalih otrok, ki imajo podobne sposobnosti. Ena 

učiteljica je priznala, da je imela do svoje hčerke višja pričakovanja kot mama in ne kot 

učiteljica. Tu se nam poraja vprašanje: zakaj bi kot starš imel do svojega otroka višja 

pričakovanja kot v vlogi učitelja, ki je strokovno usposobljen za svoje delo in ve, da otrok ni 

sposoben več? Visoka pričakovanja so upravičena, v kolikor starši vedo, da njihov otrok zmore 

več, ampak tega ne pokaže. Visoka pričakovanja prerastejo v previsoka, ko nekaj zahtevajo od 

otroka, za kar ni sposoben. Ta previsoka pričakovanja lahko vodijo v otrokov občutek 

manjvrednosti in ga spravijo v stres. Na tem mestu se dejansko vidi, kako se lahko učitelji v 

šoli strokovno vedejo, kako se prelevijo iz vloge starša v vlogo učitelja.  

Učiteljice so mnenja, da njihovi otroci ne bi bili nič bolj samostojni, če bi jih učila katera 

druga učiteljica in ne one. Med drugim so jih tudi doma vzgajale za samostojnost. Upoštevajoč 

intervjuje v celoti lahko dodamo, da se izjave ene od učiteljic ne skladajo popolnoma s 

povedanim v različnih delih intervjuja. V šoli izve veliko stvari, bodisi z opazovanjem bodisi 

od drugih učiteljev – torej ima otroka ves čas pod nadzorom. Otrok naj bi se po njenem mnenju 

ne zavedal, da mama kot učiteljica in kot starš vse ve. Doma ga preverja, ali bo povedal vse ali 

bo kaj izpustil. Morda se tu kažejo vzorci permisivnega vzgojnega stila, pri katerem učitelj 

oziroma starš otroku omogoča le navidezno svobodo.  

Učiteljice v večini menijo, da niso bile niti preveč niti premalo zaščitniške do svojih 

otrok v razredu. Dve od učiteljic menita, da sta bili premalo zaščitniški do svojih otrok v 

razredu. Resničnost teh izjav težko ocenjujemo, ker so premalo podprte s primeri oziroma z 

drugimi dokazi – bolje bi bilo, da bi opazovali otroka kot učenca in učitelja v razredu dlje časa.  

Polovica intervjuvanih učiteljic, ki so poučevale svoje otroke v šoli, meni, da so svoje 

otroke v razredu pri ocenjevanju znanja enako obravnavale kot vse ostale učence. Druga 

polovica pa meni, da so bili njihovi otroci strožje obravnavani od ostalih, ko je prišlo do 

ocenjevanja znanja zato, da jim ne bi kdorkoli kadarkoli česa očital glede pristranskosti. Tukaj 
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vidimo na eni strani suverenost učiteljev in na drugi stani morda dvome v svojo strokovnost in 

pomanjkanje samozavesti in trdnosti. Pri učiteljih, ki so strožji do svojega otroka, je ponekod 

prisoten oz. viden strah pred tem, kaj bodo rekli in si mislili drugi. Niso popolnoma prepričani 

vase in v svoje delo. Zakaj bi kaznoval otroka in bil do njega strožji ter ga na ta način obravnaval 

drugače kot vse ostale. Si to res zasluži? Učitelji, ki so bolj strogi do svojih otrok kakor do 

ostalih učencev, verjetno na to ne gledajo tako. Predvsem se želijo s to strogostjo in 

nedostopnostjo zaščititi pred obrekovanjem in obtoževanjem drugih.  

 

2.4.2.9 Učiteljevo dojemanje sebe kot učitelja  

 

Vsi učitelji, ki so opravili intervju, so povedali, da grejo z veseljem v šolo (ne v službo) 

in se tam zelo pogosto dobro počutijo. Redko pridejo kakšni slabi trenutki. To je v primerih, da 

so učenci nemirni, niso aktivni, ne sodelujejo kot je predvideno ali kaj podobnega. V primeru 

slabega počutja (da bi se fizično slabo počutili, na primer, če jih boli glava) povejo učencem 

dejansko stanje in otroci največkrat razumejo in se prilagodijo. Učitelji so povedali, da če se že 

oni slabo počutijo, skušajo vsaj učencem narediti prijetne ure, da se vsaj oni zabavajo in niti ne 

občutijo toliko tega razpoloženja. Na privatne zadeve učitelji običajno pozabijo v šoli. Pušnik 

(idr., 2000, str. 159) piše: »Tudi učitelj v razredu doživlja in izraža čustva vsak dan ter s tem 

predstavlja učencem model. Že sam poklic učitelja je čustveno zelo obremenjujoč.« Pri svojem 

delu se spopada z različnimi situacijami, ki zahtevajo veliko mero samoobvladovanja, empatije, 

zavzetosti in predelovanja negativnih čustev. »Negativna čustva pomete pod preprogo /…/« 

(prav tam, str. 159) Učitelj je torej zrcalo razreda – če bo izražal pozitivna čustva, bodo učenci 

njegovo zrcalo. Enako bodo učenci nestrpni, nemirni in razdraženi, če bodo to videli pri učitelju. 

Ne glede na vse pa so otroci že zmožni in imajo razvito pravo empatijo, ko otrok prepozna 

stisko drugega in z njim sočustvuje oziroma mu skuša pomagati, ga potolažiti. (Hoffman, 2000) 

Svoje ocenjevanje znanja so učitelji ovrednotili kot pravično. Več kot polovica ocenjuje 

zgolj znanje, ki ga učenec izkaže v danem trenutku. Na ocene tudi niso imeli nobenih pritožb. 

O ocenah se pogosto posvetujejo s svojimi kolegi. Polovica učiteljev, ki so poučevali svojega 

otroka, in eden od učiteljev, ki svojega otroka ni poučeval, poleg izkazanega znanja ocenjuje 

tudi otrokov trud in vedoželjnost. Ugotovitve iz raziskave (Kodelja, 2006) sicer prikažejo, da 

učenci doživljajo kot krivično oceno, če nekdo zaradi nenehnega sodelovanja dobi boljšo oceno. 

Tudi slovenski učitelji iz raziskave (Krek idr., 2005) imajo nekoliko deljena mnenja glede 

učenčeve prizadevnosti pri ocenjevanju znanja. Učitelj bi moral priti do stopnje, kjer bi ga 

učenci jemali za nepristranskega. (Kodelja, 2006) To se morda kaže v tem primeru - dva od 
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vseh intervjuvanih učiteljev sta izpostavila, da ocenjujeta tudi otrokov napredek. Na primer, pri 

likovni umetnosti se ne oceni zgolj en izdelek, temveč napredek učenca. To sicer ni zapisano v 

redovalnici, ampak so največkrat za to izrečene pohvale in spodbude.  

Trije od učiteljev, ki so poučevali svoje otroke, so dejali, da včasih učencem ocene 

zaokrožijo navzgor, da jih nekako spodbudijo in še bolj motivirajo k napredku. Dva od 

učiteljev, ki nista poučevala svojega otroka, sta rekla, da včasih ponudita otrokom več 

priložnosti, da so ocenjeni, če vidita, da ni želenih rezultatov oz. če otrok iz sebe enostavno ne 

spravi nobene besede. Učenci to doživljajo kot krivično ocenjevanje. To, da je ocenjevanje 

krivično, pa ni nujno res – namreč če učitelj tako ravna v primeru vseh, taka ravnanja ne 

pomenijo, da učitelj učencu da oceno (kar bi bilo preko serije ocen dojeto kot krivično) – ocene 

pravzaprav ne da, le vsakemu omogoči, da pokaže znanje, in če so te ocene korektne, potem je 

v ocenjevanju dosleden. Kar pa tudi naredi ocenejvanje pravično. (Krek idr., 2005) 

Učitelje smo povprašali še, če kdaj za kazen koga vprašajo. Vsi so to takoj zanikali. 

Peščica učiteljev je rekla, da če so otroci res nemirni, vprašajo nekoga kakšno vprašanje 

oziroma ga prosijo, naj nadaljuje. Ampak ti odgovori niso ocenjeni ali kam zabeleženi. 

Ugotovitev, da se discipline v razredu ne sme vzpostavljati s kazenskim ocenjevanjem znanja, 

se sklada tudi z ugotovitvami raziskave, ki so jo izvedli slovenski strokovnjaki (Krek idr., 

2005). 

Učitelji, ki poučujejo v prvi triadi, menijo, da jih opisne ocene varujejo, saj z njimi 

opisujejo zgolj dejansko stanje znanja učenca. Svojo objektivnost prikazujejo z razdelanimi 

kriteriji, ki jih varujejo pred subjektivnostjo pri ocenjevanju znanja. Ti kriteriji so vedno vnaprej 

določeni in prav tako posredovani učencem, da vedo, kaj se od njih zahteva. S tem učitelji 

dokazujejo, da upoštevajo načela preverjanja in ocenjevanja znanja (Pravilnik o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2. člen).  

Večini učiteljev subjektivnost pri ocenjevanju ne predstavlja posebnega problema. Ena 

od učiteljic je priznala, da je morda težko ocenjevati spise pri slovenščini. Druga učiteljica je 

rekla, da si kljub zapisanim kriterijem še vedno vsak posameznik lahko ustvari svojo 

interpretacijo le teh. Pa vendarle je ena od učiteljev dejala, da smo ljudje le subjekti in da 

subjektivnost iz nas dela ljudi. Drugače bi bili lahko roboti. Seveda se je potrebno zavestno 

kontrolirati, da se upošteva otroka kot posameznika in da se ne deluje v njegovo škodo. Tudi 

Woolfolk (2002) omenja, da je za učitelje najtežje pri ocenjevanju kakovosti odgovorov 

esejskih vprašanj. Pa vendar navaja, kako bi tu lahko dosegli večjo objektivnost – z 

oblikovanjem odgovorov in točkovanjem le teh; objektivnost je mogoče izboljšati tudi tako, da 
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se učenci podpišejo na zadnjo stran (anonimnost) ali da še nekdo, ki pozna cilje in kriterije 

ocenjevanja, oceni odgovore, brez da bi pri tem že videl oceno ocenjevalca.  

Večina učiteljev priznava, da jih ocene učencev pri drugih predmetih ne zavajajo pri 

ocenjevanju znanja. Pravijo, da nihče ni popoln in da ima vsak svoja šibka in močna področja. 

Poudarjajo, da se trudijo, da njihov osebni odnos ne bi vplival na oceno, ker se mora oceniti 

učenčevo znanje. Woolfolk (2002) opozarja, da učiteljevo mnenje, ki si ga ustvari o vzrokih 

učenčevega uspeha oziroma neuspeha, lahko vpliva na ocene. Piše, da obstaja večja verjetnost, 

da bodo dali učitelji učencu višjo oceno za trud, ki je dejavnik, ki se ga da kontrolirati, kot pa 

za sposobnosti – tega dejavnika sami učitelji ne morejo kontrolirati. Potemtakem dajejo učitelji 

z večjo verjetnostjo nižje ocene, če pri učencu opazijo, da se ni dovolj potrudil, kot pa če se 

izkaže, da ima otrok pomanjkljive sposobnosti. Intervjuvani učitelji so dejali, da lahko njihov 

odnos do učenca vpliva le v tej smeri, če vidijo, da je učenec v stiski, v krizi, da ga še bolj ne 

izpostavljajo v razredu, ker bi mu s tem lahko škodovali. Torej učiteljev osebni odnos do učenca 

ne vpliva na ocenjevanje znanja, pač pa na spodbujanje učenca v pozitivni smeri in na to, da se 

v razredu dobro počuti. Na tem mestu moramo opozoriti na halo učinek (Woolfolk, 2002). 

Učitelja na primer lahko zanese, da učenca, ki daje vtis, da se trudi in je priden, bolje oceni kot 

učenca, ki je med poukom nagajiv in nemiren. 

Učitelji trdijo, da njihovo razpoloženje načeloma ne vpliva na ocenjevanje znanja. Še 

posebej v prvi triadi se učitelji lahko na take dneve izognejo ocenjevanju. Redko se sicer zgodi, 

da učiteljevo razpoloženje vpliva na ocenjevanje, čeprav tega nočejo in otroci niso čisto nič 

krivi, priznavajo. So ljudje in čustev ne morejo čisto izklopiti, ni nobenega gumba za to.  

Intervjuvani učitelji so v večini ocenili, da enakovredno obravnavajo vse učence. So 

mnenja, da je treba učence sprejeti take kot so in jih ne slabo oceniti, če je kdo malo manj 

simpatičen. Tretjina intervjuvancev je povedala, da vedno obravnava ni povsem enaka. Ena od 

učiteljic je mnenja, da je potrebno nagraditi učenca za ves trud, ki ga je vložil v delo in za 

sodelovanje. Ena intervjuvanka je povedala, da v tekočem šolskem letu poučuje učenca tujca 

in da je pri njem prioriteta, da usvoji čim več jezika. Zato ga pri ocenjevanju obravnava drugače 

kot ostale, še posebej pri slovenščini. Vsi učenci so seznanjeni s tem in se strinjajo s takšno 

obravnavo. Ena od učiteljic je priznala, da od nekaterih Romov pač ne more pričakovati enako 

kot od ostalih učencev, ker nekateri doma celo ne odprejo torbe. Se jim pač nekoliko prilagodi 

in je potrebna drugačna obravnava. V tej točki se je potrebno vprašati ali je enakovredna 

obravnava tudi pravična. Enaka obravnava pravzaprav ni pravična do vseh. Kar naredi enaka 

obravnava je, da izbriše razlike in spodbudi oziroma izzove posebne pravice. Če predstavimo 

povsem banalen primer (za boljšo ponazoritev glej sliko 4) – otroci so različnih višin. Tega se 



109 

 

ne da spremeniti. Če želimo otrokom omogočiti, da vidijo čez ograjo, jim lahko nekaj 

podstavimo, na primer različno visoke škatle, da na njih stojijo. Ampak ne bi šlo pa tako, da bi 

prinesli eno škatlo, da bi vsi stali na njej. V tem primeru (z eno škatlo) bi šlo za enako 

obravnavo. Le ta pa ni nujno vedno zares pravična. Potrebno je vložiti dodaten trud in zagotoviti 

vsem tisto, kar potrebujejo – torej vsakemu primerno veliko škatlo. (Sun, 2014) Odgovori 

intervjuvanih učiteljev kažejo na morebitno ne dobro razumevanje zastavljenega vprašanja ali 

pa niso popolnoma seznanjeni z enakovredno obravnavo učencev. To potrjujejo odgovori, kjer 

je navedeno, da npr. učitelji sprejemajo učence tudi z njihovimi slabimi lastnostmi oziroma 

četudi so jim malo manj simpatični – to namreč izraža učiteljev osebni odnos do učenca, ne 

enakovredne obravnave pač pa pravične. Verjetno bi bilo potrebno zastaviti še dodatno 

vprašanje, in sicer, kako učitelji dojemajo pravično obravnavo/kaj je za njih pravična obravnava 

učencev.  

 

Slika 4: Enakovredna ali pravična obravnava? 

 

 

3 Zaključek  

 

V raziskovalnih vprašanjih te naloge nas je zanimalo, kako poučevanje lastnega otroka 

vpliva na izvajanje pouka na razredni stopnji devetletne osnovne šole. Na podlagi zbranih 

podatkov, smo oblikovali kategorije, s pomočjo katerih smo lažje analizirali dejansko. Na 

podlagi odgovorov, ki so jih podali učitelji, bomo skušali predstaviti nekaj smernic za 

ravnatelje, kako lahko šola kot institucija pripomore h korektni in k smiselni odločitvi glede 

poučevanja lastnega otroka v šoli. 
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I 

V raziskavi smo ugotovili, zakaj se nekateri učitelji odločijo za poučevanje lastnega 

otroka v šoli. Ti so bili predvsem subjektivni. Dva od intervjuvanih, ki sta poučevala svojega 

otroka, sta sicer navedla razlog, da sta bila dodeljena oddelku, v katerem je bil njun otrok, in ga 

predstavila kot objektivnega. Kasnejša analiza je pokazala, da za to odločitvijo vendarle stoji 

subjektivni razlog – učitelja bi, če si poučevanja lastnega otroka res ne bi želela in bi bila zelo 

proti temu, lahko to možnost zavrnila in bi vodstvo šole dodelilo otroka v drug oddelek.  

Ena od intervjuvanih učiteljic je bila prepričana v projekt, del katerega je bila, zato je 

vanj hotela vključiti še svojega otroka. Zgodilo pa se je tudi, da je ena intervjuvana učiteljica 

želela svojemu otroku zagotoviti manj stresen vstop v šolo.  

 

II 

Intervjuvani so bili tudi učitelji, ki svojih niso želeli poučevati. Tudi oni so navedli 

subjektivne razloge in med njimi je bil še objektiven razlog – šola ima pravilo, da se lastnih 

otrok v šoli ne poučuje. Ostali so navedli, da se za to opcijo niso odločili, ker so pripadali 

drugemu šolskemu okolišu, ker so se bali, da bodo do svojih otrok preveč pristranski ali preveč 

strogi in ker se jim je zdelo, da bi to, da bi bil v razredu prisoten učiteljev otrok, poslabšalo 

odnose med učenci in prav tako med učitelji. Podrobnejša analiza raziskave kaže, da je učitelje 

v veliki meri strah pristranskosti in subjektivnosti pri ocenjevanju. Učenci si želijo pravičnega 

učitelja. Ne prenesejo nepoštenih ravnanj učitelja. Morajo se čutiti enakovredne ostalim 

učencem. (Pšunder, 2011) Pristranskost učitelja bi gotovo poslabšala odnose v razredu.  

 

III 

Udeleženci raziskave so našteli nekaj prednosti glede poučevanja lastnega otroka v šoli. 

Kot prednost so izpostavili predvsem to, da je mogoče spoznati otroka na popolnoma drugi 

ravni – v vlogi učenca, prijatelja, sošolca. Učitelj (kot starš) dobi vpogled v to, kako otrok deluje 

v skupini in kako funkcionira kot posameznik. Učitelji prve triade so kot prednost izpostavili 

opisno ocenjevanje. Dejansko se z opisnimi ocenami opiše aktualno stanje otroka. Po izjavah 

učiteljev se otroci ne primerjajo toliko in niti ocen ne dojemajo kot pomembnih zanje. 

Posledično ne tekmujejo za ocene niti za znanje. Do tega v večji meri prihaja kasneje s 

številčnimi ocenami, ki imajo večjo sporočilno in motivacijsko vrednost. (Vogrinc idr., 2011) 

Samo ena od učiteljic, ki so poučevale lastnega otroka, je svojega otroka ocenjevala s 

številčnimi ocenami in v tem ni videla nobenih težav. Kot eno izmed prednosti so intervjuvani 



111 

 

učitelji navedli še to, da v primeru, da ima otrok kakšne primanjkljaje ali slabše sposobnosti, ga 

učitelj kot eden od staršev res dobro pozna in ve, kako ravnati z njim. Lahko mu nudi najboljšo 

oskrbo doma in v šoli. Prav tako je dobro, da če učitelj poučuje svojega otroka v šoli, mu lahko 

pomoč nudi tudi doma. Učitelju tudi ni potrebno hoditi na dodatne pogovorne ure, ker že vse v 

zvezi z otrokom ve. Praktično je otrok stalno pod nadzorom, kar je pravzaprav slabost, saj je 

potem morda prikrajšan za tisto svobodo, ki jo imajo ostali otroci.  

Kot največjo slabost so udeleženci izpostavili pritiske vrstnikov in otrokovo 

izpostavljenost. Ljudje so lahko škodoželjni, ne privoščljivi in iščejo težave tam, kjer jih ni. 

Učiteljica I6Ž42 je povedala: »Nisem želela, da so drugi otroci ljubosumni na mojega otroka, 

zato smo se že doma pomenile, da me niso mami klicale. Sem bila učiteljica in sem se do njih 

obnašala enako kakor do drugih. Nobenih privilegijev, nobenih prednosti. /…/ Ja, pa dostkrat 

jim tud kej odrečt sam zarad tega, da ne bojo drugi mislili, da je kej priviligerana.« Učiteljica 

I12Ž40 pa je priznala: »Mela sem eno učenko, k mi je skos pod prste gledala. Taka nezaupljiva. 

In amm … ko sem jst svojo hči spraševala, je ta deklica nehala z delom in samo naju gledala 

pa poslušala. Če bom res pošteno ocenila. …« Te pripovedi kažejo na čustveno obremenjenost 

učiteljev – skrbelo jih je, kaj bodo učenci, starši in drugi učitelji rekli na to, ali bodo do svojega 

otroka lahko pravični in ali ga bodo lahko obravnavali enako kot vse ostale učence. S tem, ko 

so zdržali te zunanje pritiske, so se izkazali za samozavestne, prepričane v svoje strokovno delo 

in zaupanja vredne. To vsekakor daje vrednost učitelju. Sam učitelj zaradi tega osebnostno 

zraste. Odnos s svojim otrokom, ki ga je toliko let vzgajal, in konec koncev je njegov otrok, v 

šoli mentalno preklopi in ga obravnava kakor ostale učence. Za vse so postavljene enake meje 

in za vse veljajo enaka pravila. Tu se pokaže še ena učiteljeva dobra lastnost11 – doslednost. S 

tem tudi poskrbi za optimalne odnose v razredu in dobro razredno klimo.  

 

IV 

Učiteljem, ki niso poučevali svojega otroka, se zdi, da odnos otrok-mama ne sodi v 

vzgojno-izobraževalni proces v šoli. . Tisti učitelji, ki so se odločili za to, da bodo poučevali 

svojega otroka, so zadevo rešili tako, da so sebi in otroku v šoli dali novo vlogo. Mama je 

postala učiteljica, otrok pa učenec. Zadeva je normalno stekla. Učiteljice so svoje otroke na to 

največkrat pripravile s pogovorom. Učiteljica I1Ž53 je povedala, da sta z njenim otrokom 

trenirala: »/.../ K smo se mi odločili, da bo pač šel k men v šolo, sva julija in avgusta trenirala, 

da je on mene klical po imenu. Kadar koli me je poklical, sem rekla: »Zdej bo pa tako pravilo: 

                                                           
11 O lastnostih dobrega učitelja smo pisali v poglavju 1.1.1 Javne šole, o dobrih odnosih med učiteljem in učenci 

pa v podpoglavju 1.2.1.1 Dobri odnosi med učiteljem in učenci. 
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ko bova čez tole cesto, kjer je šola, stopila, postanem jaz učiteljica. Ko greva domov, ko stopiva 

čez cesto, na drugi strani sem tvoja mama.« In to ločnico sva potem postavila in je on to tako 

zanimivo sprejel, da se je v to igro dejansko takoj vključil in me tako ves čas resnično po imenu 

klical, da njegovi sošolci tri mesece niso vedeli, da sem jaz njegova mama.« Učiteljica I6Ž42 

je svoji hčerki pripravila s pogovorom: » … sem že med počitnicami, tam julija, avgusta, že 

začela jih pripravljat na to. Vse zelo velik razložila. Zlo velik pogovora. Pa drugi pogovori so 

bli to Zakaj? Sej pravm, bli sta dost razumni, da sta to razumeli, zakaj jst ne pustim, da bom kr 

mami tam. Da moram bit učiteljica tko kot za vse ostale.« Ta dva primera potrjujeta otrokovo 

razumevanje in razvito empatijo. (Hoffman, 2000) Dodati je potrebno še to, da so imele 

učiteljice s svojimi otroki zelo profesionalen odnos. Povedale so, da so bili njihovi otroci kot 

učenci izjemno pridni in sodelovalni. Ena od učiteljic je povedala, da je bila rahlo nedostopna 

do svojega otroka v šoli, on pa tudi ni hotel izstopati in vzbujati dodatne pozornosti, zato se je 

raje skril in zlil z množico ostalih učencev. Učiteljice so pripovedovale tudi o tem, da so jih 

njihovi otroci v šoli vikali in pozabili na morebitne (prijetne in neprijetne) situacije, ki so se 

zgodile doma. Tudi učiteljice so morale paziti, da jim v šoli niso česa očitale, kar so imeli 

oziroma kar se jim je zgodilo doma. V šoli je torej vsak igral svojo vlogo. Zopet se izkaže 

pomembnost medsebojnih odnosov – učiteljica I6Ž46 je še dodala: »Če bi pa primerjala ta 

starejšega sina, kje bil pa mal bolj težek karakter, njega pa ne bi želela nikoli poučevat. On bi 

pa to izkoriščal. On bi mi pa tam scene delal pa se trmal /…/ ti otroka dobr poznaš, veš, v kaj 

se spuščaš. A si upaš to? A je otrok dost zrel al ne? Sina svojga ne bi nikol želela poučevat. Tile 

dve sem si pa upala, hčerki. Ker sta takšnih karakterjev, prijetnih. In razumne … in se je dalo 

vse poment.« Učitelj torej pozna sebe in svojega otroka, pozna odnos med njima, ve kako 

funkcionirata in, koliko je otrok zrel. Sam presodi in se na podlagi težkega premisleka odloči. 

V primeru, da se odloči, da bo poučeval svojega otroka v šoli, temeljito pripravi sebe in prav 

tako tudi otroka. Učiteljski poklic je čustveno obremenjujoč in naporen (Pušnik idr., 2000), zato 

je taka odločitev zares težka, saj skoraj zagotovo privede do dodatnih skrbi.  

 

V 

Pred izvedbo raziskave smo predvidevali, da se učiteljem pri poučevanju lastnega otroka 

pojavljajo težave pri ocenjevanju znanja, pri enakovredni in pravični obravnavi otroka ter da bi 

imeli do svojega otroka v šoli preveč/premalo zahtev. Po izvedbi se je izkazalo, da so imeli 

nekateri učitelji res nekaj težav s pravično obravnavo njihovih otrok v razredu. Od njih so 

načeloma zahtevali več in imeli višja pričakovanja kot do vseh ostalih učencev. Omenili so, da 

so bili do njih morda včasih premalo zaščitniški in da so jih pri ocenjevanju strožje obravnavali. 
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Na tem mestu se lahko vprašamo, zakaj si je to otrok zaslužil. Kot starš obožuje otroka, zanj bi 

naredil vse – zakaj mu torej v šoli dela krivico? V šoli otrok ne povzroča težav, je discipliniran, 

sledi pouku, sodeluje … Morda zato, da bi sam učitelj pred drugimi dokazal, da se lahko do 

svojega otroka obnaša drugače? Ali mora iti v take ekstreme? Kako to deluje na otroka? Če 

gremo v skrajnost, lahko omenimo negativni transfer. (Freud, 2005) Verjetno do tega v realnosti 

ne pride, ampak ni prav, da učitelji na ta način svoje otroke v šoli drugače obravnavajo. Tu se 

tudi kaže učiteljeva pristranskost. Če je učitelj že do svojega otroka nepravičen – po čem lahko 

sklepamo, da tudi drugi učencev v razredu, ki so mu manj simpatični ali bolj simpatični, ne 

obravnava drugače? V takšni situaciji se mogoče lahko podvomi v učiteljevo strokovnost.  

Zanimiva se nam je zdela ugotovitev, da učitelji niso imeli disciplinskih težav v razredu 

zaradi tega, ker bi bil v njem njihov otrok. Niti niso imeli težav zaradi odnosov med učenci v 

razredu. Ponovno lahko omenimo, kako pomembni so medsebojni odnosi in korektno 

izpolnjene naloge učitelja. Učitelj mora spodbujati otroke k spoštljivim in prijaznim odnosom, 

pri čemer jim mora biti sam za zgled. (Smrtnik Vitulič, 2009) V razredu je potrebno poskrbeti 

za optimalne medsebojne odnose in dobro klimo. (Davis, 2003; Evertson in Emmer, 2009; 

Marzano, 2003; Marzano, 2005; Noddings, 2003; Pšunder, 2011) 

Moramo pa omeniti, da so se pojavile težave pri nekaterih drugih učiteljih na višji 

stopnji, ki so poučevali kolegovega otroka. Problemi so se pojavili pri obravnavi otrok kolegov. 

Intervjuvani učitelji so omenili, da so bili njihovi otroci stalno nadzorovani, da so dejanja 

njihovih otrok (npr., če niso imeli športne opreme ali če so tekali po hodniku, če so dobili slabo 

ocen ipd.) izvedele v trenutku. Ena od učiteljic je potarnala, da se je zbornice kar izogibala, ker 

ni želela več poslušati enih in istih stvari. Ti drugi učitelji se očitno niso posebej pripravili na 

te odnose s kolegovim otrokom, ker zraven vključujejo še svoje subjektivno razmerje do kolega. 

Takšna obravnava lahko škoduje otroku. Zato bi bilo smiselno, da bi se učitelji na tem področju 

dodatno usposobili oziroma bi moral ravnatelj premisliti, ali bo dal učiteljevega otroka v 

oddelek učitelju, za katerega je jasno, da bo v svoje poučevanje vpletel še svoje subjektivno 

razmerje do kolega. Torej lahko spet povzamemo, da morajo za dobre odnose in klimo v šoli 

poskrbeti vsi – učitelji, učenci in tudi ostali strokovni delavci.  

 

VI 

Med drugim smo raziskovali tudi učiteljeve vzgojne načine oz. principe v šoli in doma. 

Ugotovili smo, da imajo učitelji, ki so poučevali lastne otroke v šoli, zelo podobno vzgojo doma 

in v šoli. Udeleženci so prepričani, da z jasno postavljenimi mejami, doslednostjo in strogostjo 
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dosežejo podreditev otroka avtoriteti. S tem predpogojem lahko uspešno izvajajo pedagoški 

proces oziroma doma vzpostavljajo odnose in vzgajajo.  

Učitelji otroke vzgajajo v smeri, da bodo postali samostojni in (samo)disciplinirani. 

Želijo, da otrok postane razmišljujoče in odgovorno bitje. (Kant, 1988). Za disciplino v razredu 

poskrbijo z vsemi tremi vrstami discipline, torej s preventivno, podporno in s korektivno vrsto 

discipline. Glede odgovorov intervjuvanih učiteljev lahko povzamemo, da upoštevajo 

kontinuum učiteljevih odzivov. Kar pa med drugim tudi omogoča vzpostavitev dobrih 

medsebojnih odnosov. (Davis, 2003; Evertson in Emmer, 2009; Marzano, 2005; Pšunder, 2011) 

Tako doma kot tudi v šoli se poslužujejo smiselnih, vzgojnih kazni. I6Ž42: »Ampak 

kazen mora bit smiselna. Na primer, če ne dela nalog, moj starejši sin jih ni hotel delat, ni bla 

kazen, da je neka drva tam zlagal, ampak je bla kazen, da jih mora naredit. Kazen naj bo takšna, 

da popravi tisto, kar je blo narobe, ne … /…/ Kazen mora bit primerna.« Velikokrat se učitelji 

poslužujejo odvzema privilegijev - I6Ž42: »Vejo moji učenci, kaj se zgodi, če so pridni in tihi, 

da bo na konc pet minut šolske ure ostalo frej. In jim tud dam. Če pa ni blo na primer reda, a 

ne, pa so nagajali, smo se pa tud obrnili pa smo šli iz telovadnice nazaj gor.« Za doma pa ena 

od učiteljic (I11Ž37) pravi: »Odvisno od prekrška. Recimo, po navadi tisto, kar ma najrajši. Po 

navadi to: »Ne boš gledala televizije,« vedno vžge. »Ne bomo te peljali v kino.« Redko se je 

tudi zgodilo, da se je učiteljica doma posluževala telesnega kaznovanja - I12Ž40: »Ne vem, 

prva leta, ne vem, kot mlada mama sem mela mal slabše živce, mi je kdaj tud roka ušla pa sem 

tud po riti kdaj starejšo hči. Zavestno sem se morala kontrolirat. Ni to to, no. Men je blo bolj 

hudo kot otroku.« Telesnega kaznovanja v šoli seveda ni bilo.  

Tako v šoli kot tudi doma so disciplinske težave reševali preko pogovora in iger. Ko 

kaznujejo, kaznujejo posameznika in nikoli ne kritizirajo njega ali njegovega značaja, temveč 

njegovo ravnanje ali napako. Iz intervjujev je tudi jasno, da se na tem mestu učitelji strinjajo s 

Kantom (1988), in sicer, da s kaznijo otrok/učenec dobi priložnost za soočenje s svojimi dejanji 

in učinki vedenja. Učitelji tukaj ponovno dokazujejo tudi svojo doslednost in dajanje zgleda 

učencem. Tudi kot starši so pozorni na to, da ne zlomijo otrokove volje, temveč jo okrepijo. 

Otrok se na ta način sčasoma nauči samodiscipline, začne misliti z lastno glavo in se tako razvije 

v avtonomno osebnost. (Kant, 1988) Poleg vsega tega pa otrokom namenijo tudi veliko 

besednih pohval – doma in v šoli. Kar pa gotovo pozitivno vpliva na razvoj otroka in njegove 

samozavesti.  

 

VII 
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Pred izvedbo raziskave smo si zadali cilj, da bomo na podlagi raziskave sestavili 

predloge za ravnatelje, kako bi lahko šola kot institucija pripomogla k lažjim odločitvam glede 

poučevanja lastnega otroka.  

Po raziskavi sodeč je bolj kot samo vprašanje, ali učitelj poučuje lastnega otroka v šoli, 

pomembna subjektivna odločitev učitelja, da bo poučeval svojega otroka. To pomeni, da v 

procesu odločanja o sprejetju te odločitve starš v vlogi učitelja razmisli o različnih vidikih tega 

svojega položaja. S tem, ko se odloči za poučevanje lastnega otroka v šoli, se najprej nanj 

temeljito pripravi sam, potem pa pripravi še svojega otroka. V tem zaporedju lahko ta razmerja 

med učiteljem in njegovim otrokom v razredu delujejo ustrezno.  

V primerih, ko drugi učitelji učijo otroke svojih kolegov, pa se na to posebej ne pripravljajo 

in nimajo takega lastnega interesa, da bi stvar izpeljali korektno, se lahko pojavijo težave v 

odnosih – učitelj lahko v odnos, ki ga ima s kolegovim otrokom v šoli, vplete še svoj subjektivni 

dejavnik, to je lastno osebnost ali odnos, ki ga ima s kolegom. To lahko škoduje učencu – 

mnogo bolj, kot se to dogaja v primerih, ko učitelj poučuje lastnega otroka. 

Zdi se nam, da je ključno, da ima učitelj možnost odločitve. Če učitelj sam pri sebi presodi, 

da sta z lastnim otrokom v ustreznih odnosih, da bi lahko bila v razredu kompatibilna, se lahko 

odloči za poučevanje svojega otroka. Na to se mora pripraviti sam. Po našem mnenju bi bilo 

potrebno več pozornosti posvetiti pripravi učiteljev, ki bodo poučevali otroke svojih kolegov. 

Ravno zaradi te specifične situacije učenca – kolegovega otroka – se lahko zgodi, da ga učitelj 

obravnava drugače, neenakopravno. Potrebna je vzpostavitev profesionalnega odnosa. 

Potrebno se je vesti v skladu z določenimi pravili, ki veljajo za vse. Tako bosta pravičnost in 

enakovrednost lažje in prej vzpostavljeni. Otroke je treba videti kot celovite posameznike. 

Učitelj kot strokovnjak mora pozabiti na vse, kar ve od prej o otroku, njegovih starših, bratih in 

sestrah. Po čem se lahko sklepa in je sploh dopustno sklepati, da jim bo ta otrok res podoben? 

Možnost sicer je, ni pa nujno. 

Predlagamo možnost, da se na šolah lahko izvede seminar, ki bi učiteljem približal, kako 

obravnavati učence kolegov, prijateljev in znancev v šoli. Učitelj starš se na poučevanje otroka 

pripravi, ker ve, v kaj se spušča. Morda se drugim učiteljem posebna priprava ne zdi potrebna, 

ampak je. To pomeni, da bi moral na koncu tudi ravnatelj razmisliti, ali bo dal poučevati otroka 

kolegu, za katerega predvideva, da bi lahko v svoje poučevanje vpletel še svoj odnos do kolega.  

 

VIII 

Glede na zbrane podatke menimo, da poučevanje lastnega otroka v oddelku bistveno ne 

vpliva na kakovost izvajanja pedagoškega procesa. Potrdila so se naša predvidevanja. 
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Ugotovitve kažejo, da učitelji, ki se odločijo za poučevanje lastnega otroka v šoli, pred končno 

odločitvijo temeljito premislijo. Doma predvidijo, kako bi se to obneslo glede na odnos z 

otrokom in njun značaj. Če se učitelj odloči za to, se zagotovo dobro pripravi, ker se zaveda, v 

kaj se spušča. Prav tako otroku razloži razliko odnosa starš-otrok in učitelj-učenec. Večkrat, če 

je to potrebno. Učitelj sam pri sebi oceni, ali je sam dovolj strokoven, da se lahko oddalji od 

svojega otroka in ga obravnava ostalim učencem enako.  

Stvari se lahko mnogo bolj zapletejo, ko drugi učitelji poučujejo učiteljskega otroka. Po 

pričevanjih udeležencev raziskave se je izkazalo, da se ostali učitelji ne znajo najbolj znajti, 

kako ravnati s kolegovim otrokom. Ne obravnavajo ga kot ostale učence. Po navadi je tako, da 

so učitelji (starši) že na splošno v šoli bolj strogi do svojega otroka kot do ostalih, drugi učitelji 

ga še bolj opazujejo kot ostale in ga konstantno nadzorujejo. Ko naredi kaj narobe, ga takoj 

zatožijo. Bistvo je, da se včasih nekateri drugi učitelji ne znajo obnašati do kolega, starša tega 

otroka. Ne vidijo tega, da je otrok neodvisno bitje, podobno tistim od ostalih staršev, ki niso 

učitelji na dotični šoli. Otrok je potemtakem prikrajšan za svobodo, ki jo otroci staršev, ki niso 

zaposleni na isti šoli, imajo. To je zelo stresno tako za otroka kot tudi za učitelja. Izvajajo se 

pritiski nad obema. Mogoče čisto po »človeški plati«, iz radovednosti, ostali učitelji še bolj 

opazujejo kolegovega otroka, kako se bo znašel v šoli tako pri pouku kot tudi v odnosih z 

drugimi. Dejstvo je, da bi ga morali obravnavati enako kot ostale učence.  

Pomembno je tudi to, da bi morali kolege učitelje kot starše obravnavati enako kot starše 

vseh ostalih učencev. To pomeni, da ne bi smeli nositi problemov v zbornico in tožariti, temveč 

jih povedati na govorilnih urah. Nihče ne želi biti preveč izpostavljen.  

 

IX 

Največja težava, ki smo jo imeli pri raziskovanju je bila zbrati udeležence. Nabor 

učiteljev, ki poučujejo ali so poučevali svoje otroke, je zelo majhen. Poleg tega so bile mnoge 

osnovne šole neodzivne oziroma so zavrnile sodelovanje že ob prvem kontaktu. 

 

X 

Za nadaljnje raziskovanje bi bilo zanimivo raziskati, koliko slovenskih šol dovoljuje 

poučevanje lastnega otroka oziroma koliko šol tega ne odobrava. Mogoče bi lahko izvedli 

kvantitativno raziskavo na reprezentativnem vzorcu v Sloveniji. Interesantno bi bilo, če bi tudi 

povečali število učiteljev, ki so poučevali svoje otroke in bi z njimi izvedli polstrukturiran 

intervju ter nato z analizo podatkov posplošili ugotovitve na državni ravni, vendar bi bila to 

zelo obsežna raziskava.  
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Smiselno bi bilo vključiti otroke, katerih starši so jih poučevali v šoli, in raziskati, kako 

so oni doživljali vzgojno-izobraževalni proces. Primerjali bi lahko počutje in doživljanje 

izobraževanja otrok, ki so imeli na isti šoli starše učitelje.  

Morda bi v raziskavo vključili še starše ostalih otrok, njihove poglede na učitelja, ki je 

poučeval svojega otroka v šoli in na razredno klimo.  

Ker cilji naše raziskave niso bili usmerjeni v raziskovanje razvnanj učiteljev, ki 

poučujejo otroke svojih kolegic oziroma kolegov, se na osnovi ugotovitev naše raziskave zdi 

smiselno, da bi v raziskavi, ki bi imela tako zastavljeno raziskovalno vprašanje, raziskali odzive 

in mnenja učiteljev, ki so poučevali učiteljevega otroka, in učiteljev, katerih otroka so poučevali 

njihovi kolegi iz šole.  

Iz druge perspektive pa bi bilo zanimivo tudi raziskati, ali sploh in v kolikšni meri vpliva 

na odnose med kolegi in šolsko klimo prevladujoč odstotek zaposlene ženske populacije v 

šolah.  

Verjetno bi na koncu prišli do ugotovitev, povezanih z odnosi in vzgojo. Ta je nujna, 

vendar izredno kompleksna dejavnost staršev in učiteljev. Poteka ves čas, otroci stalno 

spremljajo ravnanja odraslih. V vzgojno-izobraževalnih institucijah, kot je npr. šola, vzgoja 

poteka kot vnaprej skrbno načrtovan proces. Povsod, tako doma kot tudi v vzgojno-

izobraževalnih institucijah, se lahko pojavijo različne težave pri vzgoji. Zato je nujno, da se pri 

odločitvah/ukrepih deluje kar se da pravično in etično. Navsezadnje je eden izmed ciljev 

vzgojno-izobraževalnih institucij ta, da se iz učencev skuša napraviti samostojne, odgovorne, 

moralne in družbeno kritične posameznike. (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji, 2011). 

Zaključila bi z mislijo: 

 

»Otrok, ki je obkrožen s kritiko, 

se uči obtoževati; 

Otrok, ki je obkrožen s posmehovanjem, 

se uči biti nezaupljiv; 

Otrok, ki je obkrožen s sovražnostjo, 

se uči boriti; 

Otrok, ki je obkrožen z jezo, 

se uči prizadeti druge; 

Otrok, ki je obkrožen z nerazumevanjem, 

se uči preslišati druge; 
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Otrok, ki je obkrožen z nepristnostjo, 

se uči lagati; 

Otrok, ki je obkrožen z nesramnostjo, 

se uči občutkov krivde. 

 

Samo najmočnejši so sposobni prekiniti ta začaran krog... 

 

Otrok, ki je obkrožen s podporo, 

se uči skrbeti zase; 

Otrok, ki je obkrožen s potrpljenjem, 

se uči tolerantnosti; 

Otrok, ki je obkrožen s pohvalo, 

se uči samozavesti; 

Otrok, ki je obkrožen z iskrenostjo, 

se uči biti pošten; 

Otrok, ki je obkrožen z varnostjo 

se uči zaupanja; 

Otrok, ki je obkrožen s spodbujanjem, 

se uči samospoštovanja; 

Otrok, ki je obkrožen z ljubeznijo, 

se uči ljubiti in dajati ljubezen drugim; 

Otrok, ki je obkrožen z možnostjo izbire, 

se uči biti odgovoren za svoje odločitve. 

 

Tako vzgojo je težko zlomiti...« 

(Psihoanalitična ordinacija – prva stran, b. d.) 
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5 Priloge  

 

5.1 Priloga 1: Intervju 1 – Vprašanja za učitelje, ki so poučevali svoje 

otroke v razredu 

 

1. Spol  

2. Starost  

3. Vaša delovna doba kot učitelj razrednega pouka 

4. Koliko ste (bili takrat) stari? 

5. Kakšen je odnos šole do tega, da učitelji poučujejo svoje otroke v lastnem razredu?  

6. Razred, ki ste poučevali, ko ste poučevali še vašega otroka (Koliko je (bil) star vaš otrok?) 

7. Zakaj ste se odločili za to, da poučujete/ste poučevali svojega otroka? Prosim, naštejte razloge, 

ki so prispevali k tej odločitvi.  

8. V čem vidite prednost in v čem slabosti poučevanja lastnega otroka v svojem razredu? 

9. Kaj menite o poučevanju na domu? 

10. Kako oz. v čem vidite razlike med poučevanjem na domu in poučevanjem lastnega otroka v 

šoli? 

11. Kako dojemate šolo kot institucijo – na daljici od 1 do 10, če je 1 vzgoja in 10 izobraževanje? 

1 (vzgoja) _________________5_________________ 10 (izobraževanje)  

12. Kako bi opredelili svojo vzgojo kot starši? Kakšne principe oz. načine vzgajanja prakticirate? 

Kakšnih vzgojnih ukrepov se poslužujete? Kaj pa pohvale? Na kakšen način date otroku vedeti, 

da je nekaj storil dobro? 

13. Kako bi opredelili svojo vzgojo kot učitelji? Kakšne principe oz. načine vzgajanja prakticirate? 

Kakšnih vzgojnih ukrepov se poslužujete? Kaj pa pohvale? Na kakšen način date otroku vedeti, 

da je nekaj storil dobro? 

14. Kako vas (je) otrok upošteval kot starša?  

15. Kako vas (je) otrok upošteval kot učitelja?  

16. V kolikšni meri vas je otrok upošteval kot učitelja? Ali se je pri otroku kdaj opazil konflikt vlog?  

a. Kako ste dosegli, da vas je upošteval kot učitelja? Ali sta se doma veliko pogovarjala o 

tem, preden je prišel v vaš razred? Kaj?  

b. Kako ste mu dopovedali, da vas v šoli ne sme/ne more klicati »mami/oči«?  

c. Ali se je kdaj zgodilo, da ste se vi ali vaš otrok zmotili in ste se kaj zagovorili? Kako 

ste se odzvali in kako je na to gledal vaš otrok? Kako je on odreagiral na to? 

17. Ali ste pri drugih otrocih opazili, da je to, da ste v razredu poučevali svojega otroka, kdaj 

odražalo na psihodinamiko med otroki? Kako so sošolci gledali na vašega otroka? 

18. Če si zamislite, da bi vas nekdo opazoval med delom v razredu, kako mislite, da bi vas ocenil 

glede vaše strokovnosti – vaš odnos do otrok v primerjavi z vašim odnosom do vašega otroka, 

vaš način discipliniranja, kaznovanja in dajanja povratnih informacij, vaš način vzgajanja, 

odnos vašega otroka in ostalih otrok do vas itn.? 

19. Verjetno so se med vašim poučevanjem že pojavile kakšne težave? Katere?  
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a. Se spomnite kakšnega primera s postavljanjem meja ali z disciplino? Se to dogaja/se je 

dogajalo večkrat? 

i. Kako oz. na kakšen način takšne težave odpravljate v razredu?  

1. Ignoriranje, izolacija, odrekanje pogovora in poslušanja, grožnje o 

vašem odhodu?  

2. Telesno kaznovanje, odvzem privilegijev, npr. rečete »Naredi to, ker 

sem jaz tako rekel,«? 

3. Pojasnite zahteve, zakaj naj se vedejo na določen način (»Bodi kot 

velik deček./Prizadel jo boš.« 

ii. Kako bi takšne težave odpravili doma? 

1. Ignoriranje, izolacija, odrekanje pogovora in poslušanja, grožnje o 

vašem odhodu?  

2. Telesno kaznovanje, odvzem privilegijev, npr. rečete »Naredi to, ker 

sem jaz tako rekel,«? 

3. Pojasnite zahteve, zakaj naj se vedejo na določen način (»Bodi kot 

velik deček./Prizadel jo boš.« 

b. Se vam zdi, da ste dali kdaj svojemu otroku boljšo/slabšo oceno, kakor si je zaslužil? 

Ali ga obravnavate/ste ga obravnavali kaj drugače kot ostale učence?  

c. Ali menite, da se vaš otrok kdaj počuti (se je počutil) zapostavljenega/izpostavljenega?  

d. Ali imate občutek, da imate/ste imeli kdaj večja/manjša pričakovanja do svojega otroka 

v primerjavi z drugimi učenci?  

e. Kako vidite/ste videli odnos drugih učiteljev do vašega otroka? Ali so z njim ravnali 

kaj drugače, ker je bil ravno vaš otrok, kot do drugih učencev? V kakšnem smislu?  

f. Ali se vam zdi, da je vaš otrok kaj manj/bolj samostojen, kot bi bil sicer, če ga ne bi vi 

poučevali? (domače naloge, testi ... )  

g. Ali se vam je kdaj zazdelo, da ste/ste bili preveč ali premalo zaščitniški do svojega 

otroka v razredu, ki ga poučujete/ste ga poučevali? 

20. Kako bi s tremi besedami opisali vajin odnos (z vašim otrokom, ki ga poučujete/ste ga 

poučevali)? Kako bi s tremi besedami opisali vajin odnos doma? Za vsako besedo mi prosim 

opišite čim bolj nazoren in konkreten primer. (Torej, šest primerov.) 

 

5.2 Priloga 2: Intervju 2 – Vprašanja za učitelje, ki niso poučevali svojih otrok v razredu 

 

1. Spol  

2. Starost  

3. Vaša delovna doba kot učitelj razrednega pouka 

4. Koliko ste (bili takrat) stari? 

5. Kakšen je odnos šole do tega, da učitelji poučujejo svoje otroke v lastnem razredu?  

6. Zakaj se niste odločili za to, da bi poučevali svojega otroka? Ali mi lahko prosim naštejete nekaj 

razlogov?  

7. V čem vidite prednost in v čem slabosti poučevanja lastnega otroka v svojem razredu? 

8. Kaj menite o poučevanju na domu? 
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9. Kako oz. v čem vidite razlike med poučevanjem na domu in poučevanjem lastnega otroka v 

šoli? 

10. Kako dojemate šolo kot institucijo – na daljici od 1 do 10, če je 1 vzgoja in 10 izobraževanje? 

1 (vzgoja) _________________5_________________ 10 (izobraževanje)  

11. Kako bi opredelili svojo vzgojo kot učitelji? Kakšne principe oz. načine vzgajanja prakticirate? 

Kakšnih vzgojnih ukrepov se poslužujete? Kaj pa pohvale? Na kakšen način date otroku vedeti, 

da je nekaj storil dobro? 

12. Ali je vaš otrok hodil na enako osnovno šolo, na kateri ste poučevali? Ali je vaš otrok obiskoval 

paralelni oddelek? 

13. Razred, ki ste poučevali, ko ste poučevali še vašega otroka (Koliko je (bil) star vaš otrok?) 

14. Kaj menite, v kolikšni meri bi vas vaš otrok upošteval kot učitelja? Zakaj ste takšnega mnenja? 

Ali menite, da bi se pri otroku pojavil konflikt vlog? 

15. Ali mislite, da bi pri drugih otrocih to, da bi v razredu poučevali svojega otroka, vplivalo na 

psihodinamiko med otroki? Kako mislite, da bi sošolci gledali na vašega otroka? 

16. Če si zamislite, da bi vas nekdo opazoval med delom v razredu, kako mislite, da bi vas ocenil 

glede vaše strokovnosti – vaš odnos do otrok, vaš način discipliniranja, kaznovanja in dajanja 

povratnih informacij, vaš način vzgajanja, odnos otrok do vas itn.? 

17. Verjetno so se med vašim poučevanjem že pojavile kakšne težave? Katere?  

18. Se spomnite kakšnega primera s postavljanjem meja ali z disciplino? Se to dogaja večkrat? Kako 

odpravljate takšne težave?  

1. Ignoriranje, izolacija, odrekanje pogovora in poslušanja, grožnje o 

vašem odhodu?  

2. Telesno kaznovanje, odvzem privilegijev, npr. rečete »Naredi to, ker 

sem jaz tako rekel,«? 

3. Pojasnite zahteve, zakaj naj se vedejo na določen način (»Bodi kot 

velik deček./Prizadel jo boš.« 

19. Ali mislite, da bi morali vi osebno kaj spremeniti na tem področju, če bi lastnega otroka 

poučevali v svojem razredu? 

20. Se vam zdi, da bi dali kdaj svojemu otroku, če bi ga poučevali v lastnem razredu, boljšo/slabšo 

oceno, kakor bi si jo zaslužil? Ali mislite, da bi ga obravnavali kaj drugače kot ostale učence?  

a. Ali menite, da bi se vaš otrok, v kolikor bi ga poučevali v svojem razredu, počutil 

zapostavljenega/izpostavljenega? Zakaj? Na kakšen način? 

b. Ali imate občutek, da bi imeli večja/manjša pričakovanja do svojega otroka, če bi ga 

poučevali vi v svojem razredu, v primerjavi z drugimi učenci?  

21. Kako vidite/ste videli odnos drugih učiteljev do vašega otroka? Ali so z njim ravnali kaj drugače, 

ker je bil ravno vaš otrok, kot do drugih učencev? V kakšnem smislu?  

a. Kako mislite, da je bilo vašemu kolegu, ko je v razred dobil vašega otroka? Kako to? 

Kaj je privedlo do tega/Zaradi česa? So se odnosi med vama kaj spremenili? Če da, 

kako?  

22. Ali se vam zdi, da je vaš otrok kaj manj/bolj samostojen, kot bi bil sicer, če bi ga vi poučevali? 

(domače naloge, testi ... )  

a. Ali se vam zdi, da bi bili preveč zaščitniški do svojega otroka, če bi ga poučevali v 

lastnem razredu? 
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23. Kako bi s tremi besedami opisali odnos z vašim otrokom doma? Za vsako besedo mi prosim 

opišite čim bolj nazoren in konkreten primer.  

24. Kaj mislite, na kakšen način bi se vajin odnos spremenil, če bi se vi odločili, da bi ga poučevali 

v svojem razredu?  

 

5.3 Priloga 3: Priloga k intervjuju 1 in k intervjuju 2: vprašanja12 za učitelje – o pravičnosti in 

ocenjevanju znanja 

 

1. Sedaj pa sledi nekaj vprašanj s področja ocenjevanja znanja 

a) Kako pogosto ste v razredu dobro razpoloženi? 

b) Denimo, da se je učenec za določeno oceno posebej potrudil. Kako pogosto prizadevnost 

učenca upoštevate v oceni tako, da ga ocenite z nekoliko višjo oceno, kot bi jo prejel, če bi 

ocenili zgolj izkazano znanje? 

c) Denimo, da so učenci pri pouku nedisciplinirani. Kako pogosto vzpostavljate disciplino v 

razredu tudi tako, da nedisciplinirane učence vprašate in ocenite?  

d) Kako pogosto ocenite učenca z nekoliko višjo oceno, kot si jo zasluži za izkazano znanje, 

ker ste dobro razpoloženi?  

e) Predvidevate, da bo učenec prizadet zaradi ocene, ki bi jo prejel za izkazano znanje. Kako 

pogosto ga v takem primeru ocenite z nekoliko višjo oceno, kot si jo zasluži za izkazano 

znanje?  

f) Denimo, da so učenci, ki imajo odličen učni uspeh, nedisciplinirani. Kako pogosto take 

učence vprašate in ocenite zaradi njihove nediscipline? 

g) Kako pogosto pri ocenjevanju upoštevate tudi uspeh, ki ga imajo učenci pri drugih 

predmetih?  

h) Kako pogosto pisno ocenjujete znanje učencev, ne da bi jim prej pojasnili kriterije 

ocenjevanja (kakšno znanje morajo izkazati za določeno oceno)?  

i) Denimo, da je učenec z nadpovprečnim učnim uspehom, ki ste ga vprašali zaradi njegove 

nediscipline, izkazal dobro znanje. Kako pogosto ga v takem primeru ocenite z nekoliko 

nižjo oceno, kot bi jo prejel, če bi ocenili zgolj njegovo izkazano znanje?  

j) Kako pogosto pri ocenjevanju znanja upoštevate le izkazano znanje učencev? 

k) Kako pogosto ocenite učenca z nekoliko nižjo oceno, kot si jo zasluži za izkazano znanje, 

ker ste slabo razpoloženi?  

l) Denimo, da so učenci, ki imajo slabši učni uspeh, nedisciplinirani. Kako pogosto take 

učence vprašate in ocenite zaradi njihove nediscipline? 

m) Kako pogosto na ocenjevanje znanja vpliva vaš osebni odnos do posameznega učenca? 

n) Učenec s podpovprečnim učnim uspehom, ki ste ga vprašali zaradi njegove nediscipline, je 

izkazal dobro znanje. Kako pogosto ga v takem primeru ocenite z nekoliko nižjo oceno, kot 

bi jo prejel, če bi ocenili zgolj njegovo izkazano znanje?  

o) Kako pogosto učenca, ki se pri pouku lepo vede, ocenite z nekoliko višjo oceno, kot bi jo 

prejel za izkazano znanje? 

p) Kako pogosto ste v razredu slabo razpoloženi? 

                                                           
12 Vprašanja so vzeta in nekatera malo prilagojena/spremenjena iz: »VPRAŠALNIK ZA UČITELJE - 4., 5. in 6. 

razred devetletne osnovne šole v letu 2004/2005; Pravičnost in ocenjevanje znanja«. 



129 

 

q) Kako pogosto preverite znanje učencev pred pisnim ocenjevanjem znanja? 

r) Kako pravično po vašem mnenju ocenjujejo znanje učitelji v slovenskih šolah.  

s) Kako pravično se vam zdi, da vi ocenjujete znanje.  

 

2. Prosimo ocenite, kako pogosto v šolskem letu v povprečju ocenite učence: zelo pogosto, 

pogosto, enako, kot ostale, redko, zelo redko: 

a) nedisciplinirane    b) tiste, ki popravljajo slabe ocene  

c) tiste, ki ocene izboljšujejo   d) tiste, ki imajo povprečen uspeh 

  

3. V kolikšni meri se strinjate oz. se ne strinjate z naslednjimi trditvami? 

a) Vsako ocenjevanje mora biti takšno, da omogoča primerjavo izkazanega znanja 

učencev.  

b) Učence motiviram za učenje tudi tako, da se trdno držim postavljenih kriterijev 

ocenjevanja znanja. 

c) Pri ocenjevanju znanja vse učence obravnavam na enak način. 

 

4. Ali bi želeli še kaj povedati o ocenjevanju znanja na razredni stopnji devetletne osnovne šole? 
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5.4 Priloga 4: Izjava o avtorstvu  

 

 

Spodaj podpisana Katja Koprivšek izjavljam, da je priloženo magistrsko delo izključno rezultat 

mojega raziskovalnega dela.  

 

Poskrbela sem, da so uporabljena dela in mnenja drugih avtorjev navedena oziroma citirana v skladu s 

pravilnikom UL Pedagoške fakultete.  

 

Zavedam se, da je plagiatorstvo po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS št 

16/2007) kaznivo.  
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lastnoročni podpis 

 


