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Povzetek 

Namen magistrske naloge je predstaviti razred kot socialno skupino, s poudarkom na 

lastnostih in delu učitelja. 

V teoretičnem delu predstavim zgodovino šolstva v Sloveniji in osvetlim pojme: skupina, 

razred, učitelj, učenec in učilnica. Predstavim najznačilnejše, v praksi najbolj pogosto 

uporabljene stile vodenja razreda. 

V kvalitativno raziskavo so vključene tri učiteljice razrednega pouka, ki k raziskavi pristopijo 

prostovoljno. Z vsako učiteljico posebej preživim tri dni v razredu in jo opazujem pri njenem 

vodenju razreda. Pozorna sem na štiri ključne postavke, ki jih določim že pred opazovanjem: 

1. učiteljičino vodenje, 2. strukturiranje pouka, 3. komunikacija/interakcije med učiteljico in 

učencem/-i, 4. učenčevi odzivi na interakcije (med učenci/z učiteljico). Po vsakem 

opazovanju sledi še polstrukturiran intervju.  

Rezultati nekajdnevnega opazovanja z udeležbo in beleženja interakcije med učiteljico in 

učenci nakazujejo, da učiteljice razred vodijo vsaka na svoj način. Dve 

učiteljici se poslužujeta avtoritativnega načina vodenja razreda, za katerega je značilno, da 

razredno klimo gradita na lastnih vrednotah, v razredu iščeta pravo mero med avtoriteto in 

dogovori, znotraj razreda so postavljene smiselne meje, za prekrške so že vnaprej 

dogovorjene kazni, učence vzgajata k samostojnosti in odgovornosti. Ena učiteljica pa se bolj 

poslužuje avtoritarnega načina vodenja. Učenci so v podrejenem položaju, delo večinoma 

poteka frontalno, učiteljica ima do učencev visoka pričakovanja. Med opazovanjem sem 

zaznala, da so učenci pri učiteljici, ki uporablja avtoritarni način vodenja razreda, bolj 

previdni. Iz strahospoštovanja upoštevajo njena navodila. Vsak dan nestrpno čakajo učiteljičin 

prihod na prvo uro, ki pove, kakšne volje je učiteljica. Če je dobre, se vidno sprostijo, drugače 

pa ostanejo na trnih. Drugi dve učiteljici, ki uporabljata avtoritativni način, razred vodita 

umirjeno. Učenci lepo sodelujejo pri pouku, spoštujejo pravila in dogovore, ki jih imajo, ter se 

znajo tudi nasmejati in poveseliti skupaj.  

Pri vodenju razreda ne moremo izpostaviti le enega, najprimernejšega načina vodenja. 

Potrebno se je zavedati, da je razred živ material, ki raste, se razvija. Slediti je treba 

spremembam in potrebam učencev.  

Ključne besede: razred, socialna skupina, učenci, učitelj, stili vodenja 



 

 

Abstract 

The aim of this master′s thesis is to present classroom as a social community, focusing on 

teacher’s work. 

In the theoretical part, the thesis describes the history of schooling in Slovenian geographical 

area and defines concepts such as group, teacher, student and classroom. The most typical and 

commonly used classroom management styles are also presented.  

Data for the qualitative research are obtained from three class teachers who voluntarily 

participate in the research. Each teacher is observed over three days, with the aim to explore 

the four pre-defined items: teacher′ s classroom management, lesson structure, teacher-student 

communication, student-teacher interaction. Observations are followed by semi-structured 

interviews. 

The findings of this research show that each teacher has her own way of managing the class. 

Two of the observed teachers employ authoritative teaching style, creating classroom 

atmosphere based on their own values, trying to achieve the right balance between authority 

and agreements, and educating students to become independent and responsible persons. 

These two teachers have clear boundaries with rules. Furthermore, they inform students of the 

penalties in advance. The third teacher employs authoritarian approach with frontal teaching 

practices, where students are in inferior position. The teacher has high expectations for her 

students. Consequently, as seen from the classroom observation, the students are very careful 

to follow her directions without asking why. What is more, they are waiting to assess her 

mood every morning. Depending on her mood, the students are either relaxed or more 

reserved during the lesson. Contrarily, the first two teachers take a relaxed, relationship-

oriented authoritative approach to classroom management, where students have clear rules 

and agreements to follow, they are happy, they know how to smile and they participate in 

class.  

 

Considering that classroom is a living thing, which grows and develops, we cannot emphasise 

just one, most appropriate classroom management style. It is necessary to keep pace with 

changing times as well as students’ needs.  

 

Key words: Classroom, social group, pupils, teacher, styles of teaching 
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1 Uvod – Oris razvoja šolstva skozi čas v Sloveniji 

Šolstvo in lik učitelja sta se močno spreminjala skozi zgodovino. Kot kažejo viri, je na našem 

ozemlju sprva prevladoval tip učitelja, kjer sta bila v ospredju njegova avtoriteta in strogost. 

Strokovno znanje ni veljalo za pomembno. V družbi se je gojilo prepričanje, da bo učitelj 

otroke naučil brati, pisati in računati. Sčasoma so se razvila učiteljišča, različne učne metode 

in stili poučevanja, nadgradili so se učni načrti. Današnji čas s svojimi izzivi tako od učitelja 

zahteva drugačne vrline, znanja in sposobnosti.  

 

18. stoletje 
 

Zgodovina našega šolstva sega daleč nazaj v 9. stoletje, ko sta na območju slovenskega 

ozemlja delovala Ciril in Metod. Bila sta meniha, ki sta prišla sem z namenom, da dasta 

ljudstvu osnove branja in približata krščanstvo (Okoliš, 2009). O pravem šolstvu govorimo po 

letu 1770, ko je takratna cesarica Marija Terezija šolstvo vzela pod svoje okrilje. S tem je 

oblikovala in usmerjala absolutistično politiko ter izvajala avtoriteto na tem področju. Na 

začetku je bilo na Slovenskem okoli 16 šol. Te so bile slabo oskrbovane, ker je bila v teh 

krajih huda revščina. Ljudje niso imeli za preživetje, kaj šele, da bi plačevali šolnino. Poleg 

tega so potrebovali otroške roke doma – za delo. Poleti so otroci pasli krave, pomagali na 

polju, pozimi pa so ostajali doma, ker niso imeli prave zimske obutve in obleke. Da je bila 

šola za ljudi vsiljena, kaže tudi dekret, ki je staršem, ki niso pošiljali otrok v šolo, določal 

kazen. Na drugi strani obstajajo primeri (v literaturi se omenja mesto Idrija), kjer so bili ljudje 

željni znanja in so morali odpreti nove šole, saj so bile prve premajhne. V znanju so ti ljudje 

videli možnost vzpona po socialni lestvici. Takrat še ne moremo govoriti o razrednih 

skupnostih, saj je bilo učencev premalo. Pouk je potekal večinoma individualno (Peček, 

1998). 

V tem času sta šli Cerkev in šola/država z roko v roki. Sodelovala sta župnik in učitelj. Pouk 

so vodili »cerkovniki in orglarji«, ki so prevzeli tudi učiteljevanje. Duhovniki so šolo 

potrebovali predvsem za pridobivanje novih vernikov, posvetni učitelji pa so vzgajali nove 

podložnike. Želeli so doseči skupen cilj, da so učence izobrazili z osnovno izobrazbo. Naučili 

so jih pisanja, branja in lepega vedenja. Učitelj je od učencev zahteval pomnjenje, 

razumevanje snovi ter uporabljanje naučenega znanja. Pri delu je uporabljal dril in palico, 

vendar s tem ni smel biti prestrog. O učiteljevi strokovni avtonomiji še ne moremo govoriti. 

»Učitelj ni določal ciljev svojega dela, tega, kaj bo učence učil« (Peček, 1998, str. 70). Učil je 

le tiste predmete, ki so mu jih določili starši ali tisti, ki so ga najeli. Njim je bil odgovoren za 

znanje, ki so ga učenci pridobili. O metodah poučevanja takrat še niso razmišljali. Pri 

neznanju je učitelj moral uporabiti lastno domišljijo in iznajdljivost, saj ni bilo jasnih navodil 

in pristopov, kako učencu pomagati. Učitelji, ki so poučevali, so prihajali iz nemških mest, 

kar je pomenilo, da so govorili le nemško. To je predstavljalo veliko težavo, saj so bili učenci 

v jezikovni stiski, ker niso razumeli svojega učitelja. Pouk je potekal le v nemškem jeziku. 

Slovenščina je bila manjvreden jezik – ni imela vloge prvega in maternega jezika (Okoliš, 

2009).  

Leta 1771 se je na Dunaju odprla prva normalka, ustanovljena za izobraževanje učiteljev. 

Njen namen je bil, da so se učitelji naučili podajati snov po isti metodi. Končni načrt za šolsko 

reformo je bil izdan leta 1773. Po njem naj bi se najprej ustanovile normalke, kjer bi 

standardizirali učne načrte, knjige in pedagoške metode. Nato bi ustanovili mestne in 

podeželske osnovne šole. Te naj bi se med seboj razlikovale. Podeželske šole bi učence učile 

osnov; mestne šole, ki naj bi vzgajale bodoče trgovce, obrtnike in uradnike, pa bi imele še 

razširjen učni načrt: vsebovale bi nemščino, pravopis, matematiko, uporabno umetnost, 

naravoslovje, zgodovino in geografijo. Z novo šolsko reformo so izpopolnili predhodni zakon: 
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učitelji so morali biti izobraženi, poučevati so morali v skupinah in ne individualno, za svoje 

delo so dobili plačilo. V praksi zapisi pokažejo drugačno sliko. Na prosto delovno mesto 

učitelja so se prijavljali ljudje različne izobrazbe. Po navadi niso bili šolani za učitelja, prej so 

bili neuspešni v svojem poklicu in so poskusili še na tem področju. Prijavljali so se predvsem 

moški, ki so tudi sami slabo pisali, brali, računali. Svoje nepopolno znanje so podajali 

učencem. Od učitelja se je zahtevalo, da je bil »… pravoveren in ponižen do nadrejenih, to so 

bili poleg župnika in predstavnikov mesta vsi, ki so menili, da se lahko zaradi takšnega ali 

drugačnega razloga vmešavajo v šolske zadeve« (Peček, 1998, str. 71). Zavedali so se, da je 

učitelj zgled otrokom in tudi celotni vasi. Zaposlitev učitelja je bila velikokrat le začasna. Bila 

je odvisna od koristi, ki so jih imeli od nje vaščani (Okoliš, 2009). Vlaganja v šolstvo je bilo 

malo, ker je bila večina otrok iz revnih družin, za katere pa je bilo šolanje brezplačno. V 

šolstvu je vladala velika finančna stiska (Peček, 1998). 

 

 

19. stoletje 
 

Peček (1998) piše, da je sredi 19. stoletja veljal pogled učitelj – mučitelj. Takratni učitelj je 

največkrat prikazan s palico v roki. Rezultate je dosegal z uporabo strogega sistema 

discipliniranja otrok. Imel je natančno oblikovan sistem nadziranja in kaznovanja. Učil je 

branje, pisanje in računanje. Vsi učenci so hkrati prihajali v razred. Župnik je imel v šoli še 

vedno velik vpliv, bil je nadrejen učitelju. Poučeval je verouk in skrbel za vzgojo, učitelj pa za 

znanje. V drugi polovici 19. stoletja so palico zamenjale druge hujše kazni: prenašanje 

lesenega osla okoli vratu, pretepanje, uporaba bičev. Učitelj je tepel po zadnjici, nogah, rokah, 

plečih, glavi, obrazu, razprti dlani. Posluževal se je tudi klofutanja, lasanja in nategovanja 

ušes. Učenci so bili kaznovani za droben prekršek, neznanje, zamudo, nepozornost, 

neubogljivost, klepetanje, nepravilno držo … Kaznovanje so uporabljali tako dobri kot tudi 

slabi učitelji. Revnejši otroci so bili večkrat deležni tepeža. Po navadi so sedeli v zadnjih 

vrstah, bili so slabše obravnavani. Za dobro znanje so dobili slabše ocene, večkrat so bili 

deležni hudobnih opazk, psovk, kletvic; dogajale so se jim neštete krivice. Starši bogatejših 

družin so namreč podkupovali učitelja, da njihovi otroci niso bili tepeni. Učitelj je pooblastil 

starejše učence, da so pomagali poučevati mlajše. Pri tem so se starejši učenci popolnoma 

poistovetili z učiteljem. Uporabljali so lahko celo palico in mlajše učence tepli. Tudi med 

učenci se je pojavilo podkupovanje. Mlajši so starejšim prinašali sadje in si s tem zagotovili, 

da so bili oproščeni tepeža. Učitelj je znal učence tudi nagrajevati. To se je zgodilo ob koncu 

šolskega leta ali po zaključenem izpitu. Učenci so dobili kakšno majhno darilo (npr. knjigo), 

učitelji so mu izrekli čestitke in mu segli v roko (prav tam). 

Učenec je veljal za objekt učnega procesa (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 

2003). Na učenca so gledali kot na grešno bitje, ki ga je potrebno vpeljati v družbo, ga 

vzgojiti, ga disciplinirati, da bo lahko postal avtonomno in odgovorno človeško bitje (Furedi, 

2009, v Kroflič, 2015b). Učitelji so gojili »… prepričanje, da pot k pismenosti ni niti zanimiva 

niti je ni treba spodbujati. … Učenci so učitelje opisovali kot sovražnike, učitelji pa učence 

kot nepokorne in neukrotljive« (prav tam, str. 157). Učitelji niso razlikovali med učnim 

neuspehom in neprimernim vedenjem, še manj so pomislili, da je njihov način poučevanja 

neprimeren in bi ga bilo potrebno spremeniti. Menili so, da so učenci preleni, da bi se naučili 

določeno snov. Zagovarjali so trditev, da sta moralnost in um neločljiva; pouk so oblikovali 

tako, da so učence želeli disciplinsko obvladati, naučiti povezovati in uporabljati snov, 

obvladati stres in delati na njihovi samokontroli. S tem je šola začela dobivati lastnosti 

vojašnice. 

Konec 19. stoletja se je uvajal nov pogled na učitelja. Ta naj bi bil ljubeč in prijazen. Učence 

naj bi pridobil z ljubeznijo in zgledom, postali so subjekt učnega procesa (Blažič idr., 2003). 
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Primerno oblikovana učiteljeva osebnost je zagotavljala uspeh učencev (Peček, 1998). Postati 

je moral »bolj ljubezniv, potrpežljiv in ne čemeren, trd in nejevoljen. … Pouk bi moral biti 

kratkočasen in mikaven« (prav tam, str. 163). Učiti je moral, kar je koristno in potrebno, 

metoda poučevanja je morala biti izbrana glede na starost, spol in okoliščine. Tako je pokazal 

staršem, da je šola potrebna. Predlagali so celo, naj starši prisostvujejo šolskemu izpraševanju. 

Vedno bolj sta se v šoli začeli kritizirati uporaba palice in zunanje prisile. Uporabljati so se 

začele milejše metode, ki naj bi učencem prinesle boljše učinke. Dokončno je bilo kaznovanje 

s palico prepovedano 10. 8. 1870. Kljub temu se je učitelj telesnega kaznovanja še vedno 

posluževal. Vedno bolj pa je bilo jasno, da telesno kaznovanje kazi odnos med učiteljem in 

učencem. Kaznovanje so skušali prenesti na starše oziroma celo na krajevno oblast, ki naj bi 

otroke tepla za prekrške, storjene v šoli. Učitelju so bila dana navodila, kako se mora odzvati 

za pohvale (ustna pohvala, veseli obraz, učenec opravlja različne stvari namesto učitelja, 

učitelj gre na sprehod z učencem, učenec dobi darilo ob koncu šolskega leta …) in kaznovanje 

(oster pogled na nemirnega učenca, graja, učenec se mora usesti v posebno klop, zadrževanje 

v šoli po pouku, zapis v »črno knjigo«, šiba …). Učitelj ni smel pretiravati s kaznovanjem in 

pohvalami. Prav tako je bilo zahtevano, da mora učitelj »… paziti na otrokovo individualnost, 

kar pomeni, da mora pri obravnavanju otrok paziti na razlike, ki izhajajo iz spola, posebnih 

zmožnosti ali naravnih darov otrok, iz tega, ali je otrok iz mesta ali iz vasi, iz njegovega 

dotedanjega življenja in iz temperamenta ali nagnjenja« (prav tam, str. 162). Otrokova narava 

je bila tista, iz katere je moral učitelj sestaviti primerno kazen za učenca. Ta je morala biti 

učencu vzgojna. »Otrokova narava je postala moralni ideal, vzgoja pa je bila namenjena 

popravljanju posameznika, da bo ta ideal dosegel« (prav tam, str. 162).  

S tretjim državnim osnovnošolskim zakonom (1869) je v ospredje prišlo znanje, ki ga je 

moral učenec usvojiti. Učitelj se je vedno bolj začel zavedati, da mora učenec do svojega 

znanja priti sam. Začela so se ustanavljati učiteljišča, poleg učiteljev pa so v ospredje 

prihajale učiteljice. Vsak učitelj je moral opraviti sprejemni izpit. Učiteljice so učile predvsem 

v dekliških šolah, izjemoma tudi dečke v prvih letih šolanja. Vloga Cerkve se je začela 

postopoma manjšati. Vsemu navkljub pa je bila beda učiteljev še vedno velika. Znajti so se 

morali na eni strani z velikim številom otrok v razredu, veliko obveznostmi in predpisi, na 

drugi strani pa s slabimi delovnimi razmerami (temačni, vlažni šolski prostori). Tako so se, 

kljub prepovedi, še vedno največkrat posluževali strogega kaznovanja in poučevanja z drilom 

(Peček, 1998). 

 

20. stoletje 

 

Cvetek (2004) piše, da se je tekom šolskih reform pogled na učenca in učitelja popolnoma 

spremenil. Učenec je pomemben subjekt učnega okolja. Učitelj pa je v razredu zato, da 

spremlja učenčev kognitivni razvoj ter ga pri tem spodbuja in mu pomaga, ko naleti na 

problem. Seveda ni pomemben le kognitiven razvoj, ampak tudi socialno udejstvovanje 

znotraj razreda, šole: empatija do sošolcev, reševanje sporov in drugih problemov. Kot se 

opazi, so se začeli spreminjati bistveni vidiki: ni več toliko pomembna vsebina snovi, temveč 

učiteljeve kompetence, pri znanju je v ospredju njegova uporaba in produkcija in ne več 

sprejemanje znanja in njegova reprodukcija, informacije in podatke se išče s pomočjo spleta 

in ne več s pomočjo knjig ter učbenikov, aktivno učenje je prednjačilo pasivno, učitelj mora 

biti vedno bolj v vlogi trenerja in ne več v vlogi eksperta (prav tam).  

Učitelj ima v razredu vlogo moči, avtoritete – namenjena je vodenju pouka. Še vedno je on 

tisti, ki pouk pripravi in ga oblikuje. »Učenci naj bi ubogali učiteljeva navodila, ker mu 

zaupajo in ker se jim učitelj razkriva s svojo spoštljivostjo, strokovnostjo in z izkušenostjo na 

področju poučevanja« (Polak in Hovnik, 2015, str. 241). Dobro je, če je učiteljeva avtoriteta 

zgrajena na demokratičnih osnovah (Kroflič, 2004). To pomeni, da ima vsak učenec v razredu 
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možnost, da izrazi svoje mnenje ter pove, ko ima problem. Učenci se učitelja ne bojijo ter ga 

sprašujejo, ko nečesa ne vedo. Zavedati pa se je potrebno, da na » … učiteljevo avtoriteto v 

razredu vplivajo tudi učenci, njihova stališča, vrednote in poimenovanja učiteljeve vloge kot 

avtoritete, njihovi starši, ki si o učiteljih ustvarijo lastno mnenje in ga prenašajo na svoje 

otroke, ter širše socialno okolje, kamor sodijo tudi učenčevi vrstniki in sodelavci na šoli« 

(Polak in Hovnik, 2015, str. 242).  

Danes postaja vrednota in splošna usmerjenost, da učitelj oblikuje sodelovalni način 

ustvarjanja pouka, v katerem upošteva učence kot sooblikovalce poteka učnega procesa. 

Učitelj mora spodbujati učeče, si prizadevati za zaupno in varno okolje, kjer se bodo učenci 

sami želeli učiti (Ažman, 2012). Pouk ni več popolnoma frontalen – učitelj razlaga in poučuje 

učence, ampak je vedno več projektnega dela, dela po skupinah, kjer je določen cilj ure, 

učenci pa si sami razporedijo naloge in tako sami pridejo do določenih spoznanj. Učitelj le 

organizira in opazuje ter nadzoruje pouk, na učencih pa je, da sami usvojijo določen učni cilj 

(Pšunder in Dečman Dobrnjič, 2010). 

Od učitelja se zahteva, da je profesionalen, ustvarjalen in spreten. To pridobi na fakulteti in na 

številnih zanj pripravljenih izobraževanjih. Pomembno je, da spremlja in se zna odzivati na 

spremembe okolja, sledi novostim na predmetnem poučevanju, pedagogike, psihologije, 

socialnem, kulturnem, političnem področju (Cvetek, 2004; Pšunder in Dečman Dobrnjič, 

2010). Pomembna značilnost sodobne šole je tudi to, da šola izobražuje za življenje. V učnem 

načrtu zaobjame različna področja od vzgoje za demokracijo, dejavnega državljanskega 

udejstvovanja, sodelovanja z drugimi, vseživljenjskega učenja, varovanja okolja, do odločanja 

o različnih vprašanjih. Današnja šola je torej poznana kot dobra, uspešna, učinkovita – šola 

primerna za vse učence (Erčulj, 1999). 

 

 

Star način delovanja v razredu se je popolnoma opustil. Učitelji se poslužujejo drugačnih 

metod in oblik dela. V prvem planu mora biti učitelj dostopen, prijazen, prilagodljiv. Poleg 

tega pa mora biti tudi ustrezno strokovno podkovan. Učenci morajo v razredu dobiti občutek 

varnosti in udobja. Vzdušje mora biti prijetno, domače, a še vedno primerno, da se lahko 

izobražujejo. Učiteljeva vloga ni le predajanje znanja učencem, temveč jih še vodi, usmerja, 

da učenci sami najdejo in zgradijo osnove določene snovi, dosežejo zadane cilje. Seveda se je 

tudi učni načrt tekom stoletij močno spremenil – osnove so se nadgradile. Šola učencem daje 

veliko znanja, ki je razširjeno na številna področja. Predvsem pa je dostopna vsem – saj je 

glavni cilj, da vse ljudi izobrazimo, spoštujemo drugačnost in se trudimo, da tudi v času 

globalizacije vzgajamo otroke v samostojne, odgovorne odrasle ljudi. 
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TEORETIČNI DEL 

2 Značilnosti delovanja skupin 

Ljudje smo socialna bitja. Povezujemo se z drugimi in tvorimo številne skupine: prijateljske, 

družinske, verske, interesne, službene. Psihologi in sociologi so poglobljeno raziskovali 

pojem skupine. Zanimali so jih člani, cilji, odnosi znotraj njih. Nanje so gledali z različnih 

zornih kotov. Tako danes obstajajo različne definicije skupin. 

»Skupine so socialne mreže, v katerih se udejanjamo kot socialna bitja, se v njih učimo biti 

otrok, mladostnik, sorojenec, vrstnik, partner, starš, sorodnik, prijatelj, sodelavec …« 

(Kobolt, 2009, str. 361). Skupine prepoznamo, ker člani med seboj komunicirajo in 

sodelujejo. Med njimi obstajajo določena pravila, ki jih vsi upoštevajo. Znotraj skupine 

najdemo določeno razporeditev statusov in vlog. Najdemo vodjo skupine, njenega pomočnika 

in ostale člane (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). 

 

Vec (2006) predstavlja skupino kot tisto skupnost, kjer: 

- posamezniki dosežejo določen skupen cilj (cilj, funkcija); 

- so med seboj odvisni (medsebojna odvisnost); 

- člani so med seboj v interakciji, med člani mora biti vzpostavljena interakcija »iz oči v 

oči« (medsebojna interakcija); 

- sta dva ali več članov zaznanih kot del skupine (zaznavanje članstva); 

- se znotraj nje vzpostavi (ne)formalna socialna struktura (strukturiranost); 

- med člani poteka neposredna komunikacija (komunikacija); 

- se posameznik pridruži določeni skupini z namenom, da zadovolji neko lastno potrebo 

(individualna motivacija); 

- je skupina dinamična in aktivna in se nenehno spreminja (dinamika); 

- komunikacija poteka preko SMS sporočil ali medmrežja (Facebook, Twiter …) 

(psihološka skupina). 

 

O skupini lahko govorimo takrat, ko imajo posamezniki znotraj nje enak cilj. Prav cilj je tisti, 

ki pomaga in oblikuje tudi ostale lastnosti skupine. Za to je potreben čas, saj se mora med 

člani vzpostaviti komunikacija oziroma medsebojna interakcija. Skupina predstavlja več 

posameznikov, ki so med seboj v interakciji, ter vsaka oseba vpliva na vse druge osebe in 

obratno (Pušnik, Žarkovič Adlešič in Bizjak, 2000). Znotraj skupine so odnosi strukturirani. 

To pomeni, da vsak posameznik točno ve, kje je njegovo mesto ter kaj je njegova vloga in 

naloga v tej skupini. »To pomeni, da člani v skupini nenadoma niso več enaki, temveč se 

začnejo razlikovati (glede na udeležbo, dejavnost, pogostnost, kakovost, način interakcije 

ipd.). Tako vsaka skupina postopno oblikuje svoje »ubogljivce«, »negativce«, »jokice«, 

»zamudnike«, »brihtneže«, »štoserje«, »zanesljivce« ipd« (Vec, 2007, str. 150). 

 

Pridružitev skupini lahko razlagamo na dva načina: 

- s članstvom v skupini posameznik pripomore, da skupaj dosežejo cilj – 

posameznik se pridruži skupini, ker želi doseči podobne cilje, kot pripadniki te 

skupine. Med njimi se odvija interakcija, ki pripomore, da je cilj dosežen. Pri takem 

članstvu je najbolj pomembno, da so rezultati vidni, da je skupina uspešna. Primer 

takih skupin je delovna skupina, ki cilj doseže s sodelovanjem vključenih 

posameznikov. Le en človek ne more priti do enakih idej kot skupina, saj skupina sledi 

načelu »več glav, več ve«. Tukaj torej govorimo, da je pomemben skupen cilj, ki pa ga 

sodelujoči lahko dosežejo le s skupnim sodelovanjem (Vec, 2007). 
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- že članstvo v skupini je cilj – pri tem načinu sodelovanja, so v ospredju interakcije 

med posamezniki znotraj skupine. Primer takih skupin so prijateljske skupine, ki 

članom nudijo socialno podporo in socialno identiteto (Bečaj, 1995, v Pušnik idr., 

2000; Vec, 2007). Posamezniki znotraj take skupine so željni potrebe po pripadnosti, 

skupni zabavi, uresničevanju interesne dejavnosti, podpori drugih članov (Kobolt, 

2009). 

 

Socialno učenje je nujni in neizogiben del delovanja v skupini. Ko se posameznik priključi 

skupini, je nujno, da se v določenih stvareh skupini prilagodi. Naučiti se mora poslušati druge 

in od njih sprejemati določena vedenja. Upoštevati mora določena pravila. Prav pravila 

predstavljajo v skupini varnost. Pomembno je, da pri oblikovanju pravil sodelujejo vsi 

skupinski člani, ki se aktivno vključujejo v izbor le-teh. To v nadaljnjem procesu pomeni, da 

se teh pravil tudi dosledno držijo, saj izhajajo iz njihovih lastnih vrednot, prepričanj (Bečaj, 

1995, v Pušnik idr., 2000). Tako učenje imenujemo modelno ali imitacijsko učenje. »Socialno 

učenje je torej aktiven, kognitivno usmerjen proces predelave posameznikovih izkušenj. Temu 

je treba dodati posameznikovo sposobnost kognitivnega povezovanja in predvidevanja 

posledic, tako svojega kot vedenja drugih« (Kobolt, 2009, str. 373).  

 

Z obravnavanjem socialnega učenja se približamo tudi pojmu socialna kompetenca. 

Kompetenca, kompetentnost izhaja iz francoščine in pomeni »sposobnost opravljanja 

določenega dela oziroma naloge«. Na izobraževalnem področju označuje sposobnost uporabe 

določenega znanja. Coolahan (1996, v Razdevšek Pučko, 2004) je pojem opredelil kot 

sposobnosti delovanja, ki se opirajo na znanje, izkušnje, vrednote posameznika, ki je vključen 

v izobraževalni proces. Tudi Perrenoud (Key competences, 2002, str. 13, prav tam, str. 58) 

kompetentnost pojasnjuje kot »sposobnost učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki 

sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar ni omejeno s tem znanjem«. Socialna 

kompetenca se torej osredinja predvsem na socialne situacije. Marrell (1999, v Peklaj in 

Pečjak, 2015) pojasnjuje, da lahko socialno kompetenco pojasnimo »… kot splošno mero 

kvalitete posameznikovega socialnega vedenja« (prav tam, str. 190). Sestavljena je iz treh 

delov: 

- socialne kognicije, ki zaobjema »posameznikovo znanje o svetu socialnih pojavov in 

situacij ter hkratno razumevanje procesov, ki potekajo v posamezniku in med 

posamezniki v socialnem prostoru« (Schantz, 1983, v Kobolt, 2009, str. 374). To je 

zahteven proces, ki vključuje tako razbiranje pomenov, prepoznavanje situacije in 

način reagiranja. Zavedati se moramo, da smo v današnjem svetu vpeti v več socialnih 

skupin. Vanjo vsakdo prinaša lastne izkušnje, spomine in občutja. Znotraj skupin 

imamo tudi različne vloge, statuse. Vse to vpliva na delovanje skupine. Poleg tega v 

skupino prihajajo posamezniki, ki razmišljajo na različne načine. Vsak, ki je v skupini, 

se spopada s procesi lastnega mišljenja, mišljenja drugih ter oceno vedenj drugih. 

Vsaka skupina zato od posameznika zahteva tudi sprejemanje različnosti, razvitost in 

čustveno stabilnost (Kobolt, 2009); 

- zavzemanja perspektive drugega, ki nam pomaga, da se znamo vživeti in prisluhniti 

našemu sogovorniku. To izkušnjo največkrat dobimo v otroštvu, znotraj družinskega 

okolja. S tem elementom skušamo »razumeti psihične procese in stanja (miselni tok, 

občutja, namere) sogovornika v komunikaciji« (Kobolt, 2009, str. 375); 

- organizacije mentalnih skriptov razumemo kot »socialne norme, pričakovanja in 

navade, značilne za določen socialni kontekst« (Kobolt, 2009, str. 376). Posameznik 

ga mora usvojiti, da lahko pravilno in primerno odreagira v dani situaciji. Tega se 

naučimo že v otroštvu. S starostjo se te izkušnje le krepijo, utrjujejo in generalizirajo. 

Tako imamo s starostjo več vedenj, kako pravilno reagirati v dani situaciji (prav tam). 
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2. 1 Teorije skupin 

 

V literaturi je zaznati veliko teorij o nastanku skupin. V nadaljevanju bom predstavila tiste, ki 

so povezane z razredom kot socialno skupino. O tem pišeta Frühmann (1993, v Schmid, 1996, 

v Kobolt, 2009) in Fengler (1986, v Kobolt, 2002).  

 

Frühmannova (1993, v Schmid 1996, v Kobolt, 2009) je teorije razvrstila v štiri sklope:  

1) Teorije, ki poudarjajo pomen vlog, so usmerjene predvsem v različne vloge, ki jih 

najdemo znotraj skupine. Nekatere vloge so določene že pred začetkom delovanja 

skupine, druge pa se oblikujejo tekom delovanja. Vloge so pomembne, ker »… 

pomembno sooblikujejo posameznikovo doživljanje samega sebe in determinirajo stil 

njegovega vodenja …« (Kobolt, 2009, str. 363).  

2) Funkcijske teorije poudarjajo pomen nalog znotraj skupine. Te teorije niso 

usmerjene v odnose, temveč v zadovoljitev skupinskega cilja oziroma funkcije. Primer 

take skupine je družina, poleg družine pa so v času odraščanja otroka zelo pomembne 

medvrstniške, prijateljske skupine.  

3) Celostne teorije zagovarjajo dejstvo, da je skupina »več kot vsota svojih delov, torej 

več kot vsota skupinskih članov« (Kobolt, 2009, str. 363). S tem, ko se skupina sestaja, 

raste in pridobiva novo identiteto.  

4) Procesna teorija se zanima za razvoj poteka različnih dogajanj v skupinah. Zanima 

jo, kako se odvija dogajanje glede na to, koliko časa skupina deluje. Lewin, ki se je s 

to teorijo najbolj ukvarjal, trdi, da gre vsaka skupina skozi tri tipične faze – 

orientacija, spremembe, stabilizacija (Kobolt, 2009). V prvi fazi posamezniki povedo, 

kaj pričakujejo od te skupine, v drugi fazi sledi usklajevanje potreb in želja med člani. 

Drug drugemu se prilagajajo in se med seboj tudi učijo. Spoznavajo in udejanjajo 

druge oblike vedenja, dobijo in preverjajo nove informacije. Sledi tretja faza, ki spaja 

novosti in obstoječe dejavnosti. Posamezniki, ki imajo težave znotraj skupine, morajo 

najti rešitev, ki pa ne ogroža skupinske dinamike. Tukaj je zelo pomembna vloga 

vodje, ki mora biti na vse stvari pozorna, posameznikovo vedenje mora primerno 

usklajevati in nadzirati. Vodjo predstavlja tista oseba, ki jo priznava, sprejme in 

upošteva največ članov skupine. Vodja pomembno vpliva na skupinske aktivnosti. 

Imeti mora določene lastnosti, kot so: samozavest, trdna osebnost, empatija, 

komunikativnost, dominantnost, inteligentnost (Kobolt 2002, Pušnik idr., 2000). 

 

Fengler (1986, v Kobolt, 2002, str. 80–81) pa je teorije skupin za boljšo orientacijo razvrstil v 

modele: 

1) Biljardni model – je razvil Bales (1951) in temelji na igri biljarda, kjer je vsaka akcija 

odgovor na prejšnjo akcijo. Tukaj gre predvsem za »kdo komu« odnos; kdo se na koga 

obrne, ko potrebuje pomoč, išče povezavo, posreduje sporočilo. Vsaka akcija prinese v 

odnos novosti; s tem se skupina razvija, dopolnjuje in raste. Ta model nam pomaga, da 

lahko skupino poglobljeno analiziramo. 

2) Odnosni model – razvil ga je Moreno, ki pravi, da »skupino razumemo skozi 

ponazoritev odnosov, ki so se vzpostavili med njenimi člani« (Kobolt, 2002, str. 80). 

Ta model lahko grafično prikažemo s sociogramom. V tem modelu je pomembno 

delovanje vsakega člana. 

3) Organizmično razumevanje skupine – ta model je zastopal Rogers, ki je skupino 

predstavil kot »»organizem«, ki nastane, se razvija in tudi preneha takrat, ko skupina 

preneha delovati in se sestajati« (Kobolt, 2002, str. 80). V času, ko skupina deluje, se 

znotraj nje prepletajo različni odnosi: čustvene izmenjave, interakcije, navzkrižna 

mnenja. 
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4) Osebnostni model – temelji na definiranju skupine kot neke lastne, posebne celote. 

Trdi, da ima vsaka skupina svoj značaj, lastno individualnost, ki pa se odraža iz 

skupinskih ciljev, norm, vedenja in osebnostnih lastnosti članov. 

5) Družinski model – odnosi znotraj družine se zrcalijo na delovanje znotraj skupine, ki 

ji posameznik pripada. V skupino vdirajo tudi nerešeni konflikti posameznikov, ki se 

pojavijo v družini. Ta model zagovarjajo predvsem psihoanalitske teorije.  

6) Model ravnotežja – ta model je razvil Lewin in temelji na dejstvu, da je treba skupino 

videti kot sistem ravnotežja. Med skupinskimi vlogami mora vladati ravnotežje in 

komplementarnost. Skupina mora iskati sozvočje med svojimi člani. Člani morajo 

znati reševati konflikte, iskati motivacijo in cilje skupine.   

 

2. 2 Skupinska dinamika 

 

Ko se posameznik pridruži neki skupini, se zgodijo spremembe v njegovem vedenju. To so 

poimenovali skupinska dinamika. Pojem je prvič uporabil Gustave le Bon leta 1895 v 

svojem delu Psihologija množice. Sledila so številna raziskovanja; med prvimi Norman 

Triplett (1897/98, v Vec, 2006) objavi, da prisotnost drugih ljudi vpliva na hitrost reševanja 

problemov. V drugi polovici 20. stoletja se rodi spoznanje, da so skupine bolj produktivne kot 

posameznik. Najbolj viden raziskovalec skupinske dinamike je Kurt Lewin. V sodelovanju z 

Lippittom in Whiteom je izvedel prvo sistematično in poglobljeno proučevanje skupinske 

dinamike (Vec, 2006). 

 

Pojem skupinska dinamika se po navajanju avtorjev Geissler in Hege (1978, v Kobolt, 

2009) uporablja v treh različnih pomenih: 

1) Poimenovanje temelji na oblikovanju skupinskih pravil, norm ter drugih skupinskih in 

medskupinskih odnosov. 

2) Poimenovanje je namenjeno izkustvenemu učenju dogajanj v skupini. Te skupine so 

poimenovane kot t-skupine. Take skupine temeljijo na demokratičnem vodenju. Bistvo 

je, da postanejo skupinski procesi »prostor in objekt učenja«. 

3) Poimenovanje se osredinja na konkretno dogajanje znotraj skupine. S tem se 

usmerjamo na »nenehno spreminjajoče se dogajanje, oblikovanje raznovrstnih 

odnosov ter povezav v različnih skupinah skozi čas njihovega trajanja« (prav tam, str. 

369). Značilno je delo »tu in zdaj«, torej prepoznavanje dinamike, ki se trenutno 

dogaja v posamezni skupini – na primer razredu. 

 

Barker s sodelavci (1995, v Vec 2006) in Palazzoli s sodelavci (1987, v Vec, 2006) 

ugotavljajo, da v skupinah potekata dva procesa: samouravnavanje in dinamično vzdrževanje 

ravnotežja. Samouravnavanje ali homeostaza teži k ohranitvi obstoječega stanja, 

transformacija pa teži k vnašanju novosti in sprememb v skupino. To tvori eno izmed 

temeljnih značilnosti odprtega sistema, kamor spada tudi skupina. Interakcija v skupini pa ni 

odvisna le od homeostaze in transformacije, temveč nanjo vplivajo še zaprtost (meje morajo 

biti prepustne), podsistemi in hierarhija moči. Sistem je narejen na način, da sam sebe varuje 

prek avtomatičnih vodil – vzorcev, ki skrbijo, da se zahteve posameznika ne prekrivajo z 

zahtevami skupine, temveč se dopolnjujejo. Če se sistem podre, to vodi v dve smeri. Prva je 

rigidnost, kjer so pravila v skupini toga, meje neprepustne. Te ne sledijo spremembam v 

okolju, usklajenost med okoljem in skupino se poruši. Drugo smer imenujemo kaotičnost, ki 

se kaže kot številne spremembe znotraj skupine. Te so prehitre in posamezniki niso dovzetni 

do takih in tolikšnih novosti naenkrat, zato skupina razpade. Da se temu izognemo, sistemski 

teoretiki govorijo o dveh vrstah možnih sprememb: spremembe prvega reda želijo v sistemu 

zopet vzpostaviti red. Iščejo poti, kako bi v skupino vnesli prejšnje stabilno stanje. 
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Spremembe drugega reda pa stremijo k spremembi realnosti, želijo spremeniti celoten 

sistem skupin; s tem se ne dotaknejo le določenih pravil, ciljev v skupini, temveč tudi 

odnosov med posamezniki. Še vedno pa vse spremembe želijo ohraniti skupino živo (Vec, 

2007).  

 

 

V poglavju sem se posvetila razumevanju dogajanja v skupinah. Med najpomembnejšimi cilji, 

ki kažejo, da je skupina v svojem delovanju uspešna, je, ko se posamezniki znotraj nje dobro 

razumejo, med njimi poteka uspešna komunikacija in interakcija – prevladuje pozitivna 

skupinska dinamika. Posamezniki se morajo v delovanju znotraj skupine poslušati in slišati. V 

primeru razredne skupine velja, da je učitelj tisti, ki dogajanje vodi in usmerja. Ta vloga je 

poleg primernega podajanja snovi najbolj pomembna učiteljeva vloga.  

3 Razred kot socialna skupina 

Pri organizaciji pouka so ključni pojmi oddelek, oddelčna skupnost in razred. 

 

Oddelek je »... temeljna in enotna socialna in vzgojno-izobraževalna skupnost šole, ki je 

sestavljena iz dveh socialnih podskupin: učiteljev in učencev« (Pšunder, 2011, str. 21). Vse 

pomembno na področju učenja in razvoja učenca se zgodi v oddelku. »Učenčevo življenje in 

delo v oddelku vpliva na njegovo učenje in kakovost njegovega osebnostnega razvoja, od 

kakovosti dela v oddelku je odvisna kakovost šole kot celote« (prav tam, str. 21). V oddelku 

najdemo učence, ki se med seboj razlikujejo po lastnostih: spolu, starosti, sposobnostih, 

znanju, interesih, motivacijah. 

 

V oddelčni skupnosti se učenci med seboj že povezujejo, vzpostavljajo interakcije. 

Govorimo lahko o neformalnih skupinah, kjer se družijo učenci, ki jih povezujejo enaki 

interesi, aktivnosti, kamor se učenci sami vključujejo. Znotraj teh skupin učenci zadovoljujejo 

primarne potrebe po varnosti, uveljavljanju, tesnejših prijateljih (Žagar, 2009).  

 

»Razred je opredeljen kot vzgojno-izobraževalna celota, ki v skladu s predmetnikom in z 

učnim načrtom obsega učno snov enega šolskega leta« (Pšunder, 2011, str. 21). Je umetno 

oblikovana skupina, ki si želi doseči določen cilj, opravlja naloge, ki vodijo k doseganju tega 

cilja. Znotraj razreda se oblikujejo odnosi, ki pa se tekom delovanja spreminjajo. Oblikujejo 

se različne manjše podskupine, ki pa nimajo neomejenega trajanja (Pušnik, Žarkovič Adlešič 

in Bizjak, 2000).  

Razredno skupnost gradijo učitelji, ki prihajajo v razred, učenci in razrednik. Na razredni 

stopnji je učitelj velikokrat tudi razrednik, saj poučuje vse predmete, izjema so le šport, 

glasbena in likovna umetnost. Velik pomen pri razredni skupnosti ima razredna klima in 

njen režim. Režim prikazuje red in razvrstitev dejavnosti in obveznosti, ki potekajo med 

poukom. Klima predstavlja socialne odnose med učenci samimi ter učiteljem in učenci. Klima 

je lahko pozitivna (prijateljstvo, sodelovanje) ali pa negativna (tekmovanje, negativen odnos 

do učenja, agresija, izostajanje od pouka). Odvisna je od različnih dejavnikov: splošni učni 

pogoji, delovanje in odnosi v razredu, subjektivni položaj učencev (Blažič idr., 2003). 

Ustrezni in dobri medsebojni odnosi so nujen pogoj za ustvarjanje ugodne klime, ki je 

potrebna, če hočemo zagotoviti optimalen vzgojno-učni proces (Gordon, 1997). 

Socialni odnosi predstavljajo vzorec interakcij med najmanj dvema osebama. Izmenjava 

poteka v daljšem časovnem obdobju. Odnosi, ki v šolskem okolju potekajo, so pomembni iz 

dveh razlogov: s tem se razvija učenčeva socialna pripadnost in spoznavna raven. O tem sta 
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govorila že Vigotski in Piaget. Piaget (1989) trdi, da je zelo pomembna interakcija med 

učenci z enako kognitivno podlago. S tem lahko izzivajo mišljenje drug drugega. Hkrati se 

naučijo spoštovati in kritično ovrednotiti mnenje drugega. Pri učencu to predstavlja bistven 

dejavnik učenčevega intelektualnega razvoja. Vigotski (2010) se zavzema za idejo, da 

učenčev kognitivni razvoj spodbuja druženje z odraslimi ljudmi (učitelji, starši), ki ga 

prednjačijo v njegovem miselnem in kognitivnem razvoju. Utemeljuje ga z »območjem 

bližnjega razvoja« pri reševanju problemov, učenec potrebuje vodstvo odraslega, da mu 

pomaga rešiti problem. Vigotski (2010) se zavzema, da se učencem zastavlja probleme, saj s 

tem učenca vodimo h kognitivnem miselnem napredovanju (Žagar, 2009).  

 

Medosebni odnos med učiteljem in učenci temelji na njihovem sodelovanju. Mogoč je le pri 

demokratičnem načinu vodenja. To je dinamičen odnos, ki določa vedenje in ravnanja 

udeležencev. Tako kot se vedejo učenci, se vede tudi učitelj in obratno. Učitelj s pomočjo 

učenčevih povratnih informacij izoblikuje lastno, jasno, natančno predstavo o sebi. Odnos 

med učiteljem in učenci je posreden – šolski sistem je zgrajen na avtoriteti, kjer je učitelj 

podrejen učencu; učiteljeva naloga je, da učencu daje navodila, naloge, ga vodi, ocenjuje, 

spremlja. V tem odnosu se dialoga ne pozna. Lahko pa je odnos neposreden – učitelj in 

učenec sta si enakovredna. Njun položaj pa je še vedno različen; v tem odnosu drug drugemu 

pomagata, se dopolnjujeta, poslušata, dajeta povratne informacije in se na podlagi teh 

spreminjata. Govorimo lahko o vzajemnem učenju.  

 

Kroflič (2015) poudarja, da je potrebno na učenca gledati realno. Učitelj mu mora jasno 

predstaviti, kaj od njega pričakuje in zahteva, dovoli mu, da v komunikacijo z drugimi 

(učencem, učiteljem) vstopa kot aktiven sogovornik, ki mora jasno povedati, kaj si misli, znati 

mora poslušati in delovati v smeri skupnega dobrega in ne le v zadovoljevanje lastnih potreb. 

Nekateri ljudje so nam podobni, hitro najdemo skupne cilje, dejavnosti. Z njimi se hitreje 

povežemo in ujamemo. V življenju in znotraj razreda pa bodo prisotni tudi taki, s katerimi 

navidezno ne bomo imeli skupnih ciljev, dejavnosti. Umetnost skupnega bivanja in 

komuniciranja je v tem, da bomo z njimi imeli enako kvaliteten odnos, ki nas bo kot učitelja 

opisoval kot prijaznega, zanesljivega, brez predsodkov, empatičnega (Zidar Gale, 2002). 

 

Bečaj (2001) opozarja na pomen kakovostnega socialnega delovanja med učenci, ki poteka v 

razredu. Poudarja, da: 

- je od medsebojnih odnosov, ki potekajo znotraj razreda, odvisna kakovost poučevanja; 

- se učenec določenih spretnosti priuči le znotraj skupine; 

- je težave lažje in uspešnejše reševati znotraj skupine preko interakcij, ki potekajo med 

učenci; 

- je potrebno poudarjati pomen sodelovanja tudi izven razreda, saj socialni odnosi 

pomembno vplivajo na razvoj družbe. 

 

Socialna interakcija, ki vključuje komunikacijo in medosebne vplive, je temelj oblikovanja 

socialnih odnosov. Za razredno interakcijo je značilno: 

- »potreba vseh udeležencev po socialnih odnosih; 

- z razvojem se vzorci socialnih odnosov spreminjajo; 

- socialni odnosi v razredu vplivajo na učni proces; 

- na kvaliteto interakcije vplivajo lastnosti temperamenta udeležencev; 

- prepoznavanje temperamenta učencev pomaga učitelju pri vzpostavljanju dobrih 

odnosov« (Žagar, 2009, str. 100).  
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Torej lahko o razredu govorimo kot o komunikacijsko-interakcijskem sistemu (Marentič 

Požarnik, 2003). Znotraj razreda poteka krožnost komunikacije in (ne)spremenljivost (Creton, 

Wubbels in Hooymayers, 1993, v Peklaj idr., 2009). Krožnost komunikacije se kaže v tem, 

da učitelj, ki je prekinjen, ve, kje mora nadaljevati. »Komunikacija ima torej svojo zgodovino 

in kontinuiteto« (prav tam, str. 31). (Ne)spremenljivost se v razredu kaže kot stabilno 

dogajanje, ki je odporno na različne spremembe. Za to je odgovoren učitelj, ki je s svojim 

sistemom pravil in načinom dela model zaželenega vedenja znotraj razreda. Učitelj razred 

vodi in usmerja na način, ki ga ponotranjijo in pri njegovi izgradnji sodelujejo tudi učenci. 

 

Zavedati se je potrebno, da skupino vodi učitelj, ki v razredu nima le vloge posredovalca 

znanja, temveč tudi osebe, ki je pomembna, da vzpostavi primeren odnos med učenci in njim 

ter med učenci samimi. S tem se pokaže njegova kompetentnost za opravljanje učiteljskega 

poklica, ki ne zajema le vzpostavljanje primernih odnosov znotraj razreda, temveč še gojenje 

pozitivnega odnosa do učenja, uporabo aktivnih metod poučevanja, razvoj kritičnega 

mišljenja, uporabo izkušenjskega in sodelovalnega učenja (Peklaj idr., 2009; Razdevšek 

Pučko, 2004). Učitelj predstavlja avtoriteto. To pa si je v današnjem času težko zagotoviti. 

Rutar Ilčeva (2015) v svojem članku piše, da si avtoriteto najlažje zagotovi učitelj, ki je 

umirjen, spoštljiv, a odločen, zahteva disciplino in zna na pravilen način odgovarjati na 

učenčeve provokacije. Učenci tako dobijo občutek, da učitelj obvladuje sebe in položaj, je 

trden. To mu zagotavlja tudi, da ga učenci spoštujejo. 

 

 

3. 1 Piantov model odnosov med učiteljem in učenci 

 

Piantov (Pianta, 1999; Pianta, Hamre, Stuhlman, 2003, v Peklaj in Pečjak, 2015) model se 

ukvarja s kompleksno razlago odnosov, ki potekajo med učiteljem in učenci. Sistem je 

krožen, kar pomeni, da spremembe v enem delu povzročijo spremembe v celotnem sistemu. 

Vedenja posameznika in interakcije so povezana z vsemi vedenji in interakcijami, ki potekajo 

v določenem trenutku in so odgovor na dano situacijo (Creton, Wubbles in Hoymayers, 1993; 

Pianta in sod., 2003, v Peklaj in Pečjak, 2015). Hamre in Pianta (2006) zagovarjata dejstvo, da 

je otrok v socialnih odnosih in šolskem okolju bolj uspešen, če ve, da se lahko zanese na 

svojega učitelja, ima njegovo podporo. Poleg učiteljevega pogleda na izobraževanje je za 

učenca prav tako pomembno, kako na izobraževanje gledata družina in okolje, v katerem živi. 

Model vključuje značilnosti obeh udeležencev (učitelja in učenca), njihove predstave o 

odnosih, procesne izmenjave informacij in zunanje vplive sistema, ki vključujejo odnose. 

 

 
Slika 1: Model odnosa med učiteljem in učenci (Pianta in sod., 2003, str. 206, v Peklaj in Pečjak, 2015, str. 88). 
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LEGENDA 

UČ … učitelj 

U … učenec 

UČ, U … značilnosti učitelja in učenca oziroma učencev 

 … reprezentacijski model – predstave 

… proces izmenjave informacij – interaktivno vedenje 

  … zunanji vpliv 

 

Med individualne značilnosti sodijo osebnostne značilnosti, prepričanja, samozaznave, 

temperament, biološke značilnosti, socialni odnosi učencev in učiteljev. Sem prištevamo tudi 

komunikacijo, ki se med njimi vzpostavi. Zaobjamejo tudi odnose, ki so jih učenci in učitelji 

vzpostavili s pomembnimi drugimi (starši, sorojenci, bližnjimi sorodniki). Pri tej 

komunikaciji je pomembno, kako poteka izmenjava informacij: na kakšen način je učitelj 

vajen sprejemati in se na informacije odzivati, kako se spoprijema s težavami. Vsi ti vidiki pa 

zaobjamejo še druge širše sisteme, kamor učitelj in posamezni učenec sodita: sistem šole, 

oddelka, skupnosti, kateri pripadata. Družina je pri tem pomemben dejavnik. 

V današnjem svetu je sodelovanje družine in šole na zelo »nemirnih« tleh. Mednarodna 

raziskava Goete je prikazala rezultate, ki preverjajo vključenost staršev v šolsko delo. Naša 

država se bistveno loči od drugih, saj se naši starši veliko bolj vključujejo v delo šole, kot pa 

to počnejo v drugih državah. Starši se vmešavajo v učiteljevo delo, kar so učitelji izrazili kot 

nezaželeno (Ule, 2015). Kroflič (2015b) pa se temu ne čudi, saj naše šole vpeljujejo v sistem 

e-redovalnice, s katerimi staršem omogočajo, da imajo popoln pregled nad svojim otrokom. 

Tako je učenec pravzaprav ujetnik in nima svobode. Avtor kritizira sodobno šolstvo, saj 

učence nadzira. Trdi, da se otrok v takem sistemu/okolju ne more osamosvojiti in postati 

odgovoren. 

 

 

3. 2 Tematsko usmerjena interakcija kot model vodenja 
 

Teorijo tematske usmerjene interakcije, ki se ukvarja z vodenjem razreda, je razvila Ruth 

Cohn (1976, po Klein, 1998, v Kobolt, 2009). 

Teorijo sestavljajo trije deli: posameznik – jaz; odnosi med njimi – mi ter vsebina/naloga – 

tema, ki jih povezuje. Tema predstavlja aktivnost, vsebino, dejavnost, ki skupino združuje; 

jaz predstavlja vsakega posameznika, njegov trenutni položaj, pričakovanja, kompetence, 

želje vizije, sposobnosti; mi pa zavzema stališče skupne energije vseh članov, ki so se našli v 

tej skupini, njihova pravila, vrednote, norme in vloge, ki so jih izoblikovali znotraj skupine 

(Kobolt, 2009).  

R. Cohn je teorijo dopolnila s tremi aksiomi, ki jih je potrebno upoštevati: 

1. aksiom: Človek je po eni strani avtonomen (neponovljiv, enkraten, samostojen) in hkrati 

soodvisen (je socialno bitje, ki mora živeti v neki skupini, ki se ji mora prilagajati, če želi, da 

ga sprejmejo). 

2. aksiom: V ospredje pride posameznikov razvoj. V vsaki situaciji se posameznik odloča, ali 

se bo podredil volji, potrebam drugih ali bo zadovoljeval lastne potrebe. 
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3. aksiom: Posameznik se sprašuje, ali bo upošteval odločitev, ki bo znotraj zunanjih meja – 

te meje postavljajo drugi, ali bo upošteval svoje notranje meje. Meje se spreminjajo glede na 

dogovore in svobodo vpletenih. 

 

Vloga vodje pri tem je, da upošteva in stremi k temu, da so si vse tri dimenzije med seboj 

enakovredne. Če učitelj nastopa kot razrednik, sta ostali dve dimenziji (jaz in mi) še bolj 

pomembni. Kot razrednik mora biti pozoren, opaziti in spremljati vsakega učenca posebej 

(1976, po Klein, 1998, v Kobolt, 2009). 

 

Slika 2: Upoštevanje vseh treh ravni/polov pri delu s skupinami (Kobolt, 2009, str. 377). 

 

Razred je skupina, sestavljena iz naključnih posameznikov, ki si želijo doseči določen cilj. 

Imajo svoja pravila, ki jih upoštevajo, in nekoga, ki jih vodi. Razred je živ organizem, ki 

stalno kliče po spremembah, saj se tudi vedno razvija, spreminja. Sestavljajo ga učenci, 

učitelj in tema. 

 

3. 3 Učenec je subjekt učnega procesa 

 

»Učenec je odločilni in osrednji dejavnik učnega procesa, ki so mu namenjeni vsi ostali« 

(Blažič idr., 2003, str. 85). V času šolanja je bistvena naloga učenca učenje. Lahko bi rekli, da 

opravlja svoj poklic. Sprejema nova spoznanja, vrednote, izkušnje za delo in osebno življenje. 

Potrebno se je zavedati, da je vsak učenec svoj individuum, ki ga je potrebno obravnavati kot 

samostojno osebo. Pri obravnavanju vsakega posameznika v šoli je dobro slediti dvema 

načeloma: 1. »učenec je samosvoje bitje« in 2. »vsak učenec je po naravi dober« (prav tam). 

Šola mora učenca obravnavati kot subjekt učnega procesa. Do učencev mora izpolnjevati tri 

pogoje:  

 

1) »Učitelj učenca spoštuje.« Učitelj se do učenca vede spoštljivo, ga razume v njegovi 

otroški oziroma mladostniški naravi, ga obravnava kot enakopravnega sogovornika. 

2) »Učenec v učnem procesu samo- in soodloča.« V odločitve ga učitelj aktivno 

vključuje, saj s tem učenec odgovorno pristopi do upoštevanja in opravljanja dane 

naloge (Kroflič, 2015). Samo- in soodločanje je pomembno na številnih področjih: 

med odraščanjem otrok ne želi biti nikomur podrejen. Pomembno je, da učitelj učencu 

izkaže določeno mero zaupanja – npr. sam lahko razpolaga s svojim časom, 

odločitvami. S tem krepi njegovo odgovornost. To vse pripomore, da se učenec lažje 
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osamosvaja in postavi na lastne noge. Odločitve, ki jih sprejme, temeljijo na njegovih 

potrebah, željah in vrednotah. V šolah je vedno bolj zaželeno, da učitelj učence 

aktivno vključuje v sam učni proces – pomagajo pri izbiri učnih oblik in metod, 

vzgojnih ukrepih, socialnih oblikah učenja. Seveda je potrebno, da učitelj pozna razred 

in ima še vedno nad njim nadzor.  

3) »Zagotoviti je potrebno vzgojno-izobraževalno aktivnost učencev oziroma 

povezati je potrebno objektivni in subjektivni način učnega procesa.« V šoli ne 

moremo delati le po objektivnem ali le po subjektivnem načinu. Potrebno se je 

prilagajati in uporabljati oba načina.  

 

Učenci so med seboj po eni strani enaki: vsi otroci so motivirani, kadar se resnično učijo, in 

se dolgočasijo, kadar se ne učijo. Vsi izgubljajo pogum, kadar jih zaradi neuspeha nekdo 

kritizira. Vsi razvijejo obrambne mehanizme, s katerimi se odzovejo, če učitelj izrablja svojo 

moč. Vsi učenci želijo biti odvisni, pa se vendarle istočasno z vso močjo borijo za 

samostojnost, so včasih jezni in maščevalni. Prav tako dobivajo zaupanje vase, kadar so 

uspešni, in ga izgubljajo, ko jim nekdo pripoveduje, da to, kar so dosegli, ni dovolj. Cenijo in 

upoštevajo svoje potrebe in ščitijo svoje osebne pravice (Gordon, 1997).  

 

Med učenci se pojavljajo tudi razlike. Razlikujejo se v:  

- telesnih lastnostih – kostna rast učencev v prvem razredu še ni zaključena, dogajajo 

se telesne spremembe pri obeh spolih, motorična koordinacija je dobro razvita, učenci 

potrebujejo veliko gibanja;  

- sposobnostih – razlikujejo se v stopnji razvoja, strukturi sposobnosti in hitrosti 

miselnega razvoja – nekateri so bolj, drugi manj sposobni/razviti, nekateri znajo hitro 

prehajati in dosegajo višje stopnje kognitivnega razumevanja snovi; 

- znanju – pojavljajo se razlike med splošnim in specifičnim znanjem in naprej med 

deklarativnim, proceduralnim in kondicionalnim znanjem med učenci; 

- učnih (razlike se pojavijo v dajanju prednosti različnim učnim situacijam in načinu 

učenja) in spoznavnih stilih – učenci različno zaznavajo, organizirajo in evalvirajo 

dobljene informacije;  

- socializaciji in čustvovanju – z vstopom v šolo so učenci bolj kritični pri sklepanju 

prijateljstev, prijateljujejo največkrat z istim spolom, pojavijo se tudi spori in konflikti, 

učenci potrebujejo veliko pohval; 

- motivaciji – pri učencih se pojavlja notranja ali pa zunanja motivacija (Žagar idr., 

2001). 

 

Vse to pomembno vpliva na učenje. Razlike največkrat nastanejo pri učenčevem dojemanju 

snovi. Nekateri se kognitivno razvijajo hitreje, drugi počasneje. Nekateri pa nikoli ne dosežejo 

končnega stanja (Žagar idr., 2001). Najhitreje se vidijo razlike v učnih zmožnostih, ki delijo 

učence na učno šibke (konkretno, ukalupljeno mišljenje, šibka, kratkotrajna koncentracija, 

skromne ambicije, počasno učenje, hitro pozabljanje, slabše razumevanje abstraktnih 

problemov, težje prepoznavanje bistva) in na drugi strani učno močne (aktivno sodelujejo pri 

pouku, ne potrebujejo veliko učiteljeve pomoči in usmerjanja, hitro prepoznajo in izluščijo 

bistvo, učijo se brez večjega napora, so vedoželjni). Poleg teh večina učencev sodi v tretjo 

skupino »povprečnih«. Glede na te so postavljeni vsi cilji, naloge in dejavnosti (Blažič idr., 

2003).  

 

Pomembno vlogo pri uveljavljanju v razredu ima učenčeva samopodoba – kako učenci 

zaznavajo sami sebe. Zaznavanje je odvisno od situacije do situacije in se spreminja tekom 

odraščanja. Različna je glede na fazo življenja, v kateri se učenec nahaja. V sklopu 
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samopodobe se velikokrat pojavi tudi pojem samospoštovanje. To predstavlja učenčevo 

čustveno reakcijo, učenec vrednoti samega sebe. Samospoštovanje se razvija tekom življenja 

in se vmes prav tako spreminja. Najpomembnejša ločnica je osnovna šola, kjer na začetku za 

učenčevo samospoštovanje skrbijo učitelji, in sicer z dajanjem pohval, nagrad, kazni. Kasneje 

pa to vlogo dobijo vrstniki, učenci se z njimi primerjajo preko svojih dosežkov. Bolj kot je 

učenec šoli naklonjen, se v razredu vede vzorno in ima veliko prijateljev, višje je njegovo 

samospoštovanje. Na učenca pa poleg lastne samopodobe in samospoštovanja vpliva še 

kolektivno samospoštovanje. »Občutek vrednosti skupine, ki ji pripadamo« (Woolfolk, 

2002, str. 75). Tako je za učenca zelo pomembno, kakšno je mnenje skupine (razreda) o njem, 

se kdaj pojavljajo prikriti ali očitni namigi, da je družina/narodnost, kateri pripada učenec, 

slabša po statusu ali moči. To ogrozi učenčevo kolektivno samospoštovanje (prav tam). 

 

Poleg samopodobe in samospoštovanja je potrebno opozoriti še na potek socializacije. 

»Socializacija je proces, v katerem zreli člani družbe, kot so starši in učitelji, vplivajo na 

prepričanja in vedenje otrok in jih usposabljajo za polno sodelovanje ter prispevanje k 

družbi« (Woolfolk, 2002, str. 85). V zvezi s tem lahko govorimo tudi o socialni sprejetosti 

učencev, ki nam pokaže, kako učenci znotraj razreda navezujejo in ohranjajo stike z vrstniki. 

Učenci morajo imeti dobro razvite socialne veščine, ki pomagajo učencu, da je socialno 

sprejet. Učno uspešen učenec je bolje sprejet tako s strani učitelja kot ostalih sošolcev. To mu 

daje večji občutek varnosti, kompetentnosti in pozitivno vpliva na njegovo samopodobo 

(Peklaj in Pečjak, 2015). Vpliv socializacije je lahko pozitiven ali pa negativen. Največ 

vplivov izhaja iz družin, nato iz kroga vrstnikov in okolja, v katerem učenci živijo.  

 

Raziskave kažejo (Šter, 2016), da je v družinah vedno večji porast ločenih družin oziroma 

družin, ki živijo v zunajzakonski skupnosti. V letu 2015 se je v Sloveniji ločilo 2.432 

zakoncev. V primerjavi z letom prej se je odstotek zmanjšal za 1,5 %. Za učenca je to zelo 

stresen dogodek/čas. Učencu se razmere v življenju spremenijo. Velikokrat to pomeni, da 

mora učenec spremeniti kraj bivanja, zamenjati šolo, izgubi prijatelje, starši imajo za otroka 

še manj časa kot prej, saj morajo velikokrat v službi ostajati dlje. Na učencih ostanejo tudi 

trajnejše posledice: imajo šolske probleme, pridobijo ali izgubijo na teži, imajo težave s 

spanjem, za razpad družine krivijo sebe ali pa upajo na ponovno združitev razpadle družine. 

Težje se prilagajajo. Pri dečkih so izrazitejši vedenjski in medosebni problemi doma in v šoli. 

Pri deklicah se pojavljajo težave pri navezovanju stikov z nasprotnim spolom, hitreje 

postanejo spolno aktivne ali pa moške zavračajo, jim ne zaupajo. Dejstvo je, da je za učenca 

bolje, da živi z enim srečnim staršem v miru, kot pa da je vsakodnevno izpostavljen 

starševskim prepirom oziroma huje psihičnemu, spolnemu in tudi fizičnemu nasilju. 

Učiteljeva naloga v tem obdobju je, da je na tega učenca še bolj pozoren. Učenec v tem 

obdobju potrebuje v šoli skrbno in stabilno strukturo, jasne meje, mirno uveljavljanje pravil 

brez kaznovanja, spoštovanje ter iskreno skrb. Dobro je, da ga učitelj posluša, če se učenec o 

tem želi pogovarjati (Woolfolk, 2002). 

 

Prijateljstvo je ključnega pomena pri otrokovem razvoju, saj se razvijajo drugačni odnosi, 

kot potekajo z odraslimi, prav tako pa poskrbijo za vsestranski otrokov razvoj (Peklaj in 

Pečjak, 2015). Različni avtorji (Berndt, 2004; Porter, 1996; Ladd, 2005; Ryan in Ladd, 2012, 

v Peklaj in Pečjak, 2015) pišejo o pomembnih funkcijah prijateljskih odnosov: 

- razvoj socialnih veščin – v prijateljskih odnosih učenci doživljajo pripadnost, dobijo 

občutek enakopravnosti, potrditve interesov, lastne vrednosti, partnerstva, intimnosti, 

sodelovanja. Učenci se naučijo reagirati v različnih situacijah, uporabe humorja ter 

kompleksnih oblik igre (Porter, 1996, v Peklaj in Pečjak, 2015). 
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- vpliv na samopodobo – samopodoba je zelo pomembna za posameznikovo trdnost in 

odpornost, uravnava in usmerja posameznikovo vedenje. Določa odnos do sebe in 

drugih. Posamezniki s pozitivno samopodobo si postavljajo višje cilje, se učinkoviteje 

spoprijemajo s težavami in razvijajo zadovoljive medosebne odnose z vrstniki 

(Dolenc, 2009). 

- čustvena podpora – prijatelji predstavljajo pomembno pomoč v stresnih situacijah, 

po drugi strani pa se posamezniki z njimi zabavajo in povečujejo zadovoljstvo. Taki 

učenci so čustveno stabilnejši in tudi čustveno bolj suportivni, altruistični in manj 

agresivni (Aboud in Mendelson, 1996; Wentzel s sod, 2004, v Peklaj in Pečjak, 2015). 

- boljša učna prilagodljivost – učenci, ki imajo v razredu prijatelje, v šolo radi hodijo, 

se v njej dobro počutijo, dosegajo višje ocene in so motivirani za šolsko delo (Berry in 

Wentzel, 2006; Berndt in Keefe, 1995; Wentzel, Barry in Caldwell, 2004, v Peklaj in 

Pečjak, 2015). 

 

 

Učenci so posamezniki, ki so naključno združeni znotraj razreda. Med seboj so si podobni 

(fiziološke potrebe), a se tudi razlikujejo (kognitivni razvoj, socialne spretnosti). Vedno se 

znotraj razreda najdejo dobri prijatelji, pa tudi posamezniki, ki se med seboj ne razumejo. Na 

delovanje učenca znotraj razreda vpliva še veliko drugih dejavnikov. Nekatere posameznik 

prinese v šolo s seboj iz družinskega okolja ali pa okolja, v katerem živi. Ta dva okolja nista 

vedno v prid učencu. To je razlog, da je šola zelo pomembna. Vsak učenec mora imeti v šoli 

občutek varnosti, sprejetosti, udobja. Pomembno je, da ima v razredu nekoga, na katerega se 

lahko v primeru težav obrne, zanese. Dobro je, da vsaj nekje dobiva spodbude, ki jih 

potrebuje za nadaljnji razvoj. To mu lahko da tudi učitelj s svojim pozitivnim zgledom in 

dobro voljo, s katero vsakodnevno vstopa v razred.  

 

3. 4 Učiteljeva vloga znotraj razreda  

 

Poučevanje je proces, v katerem nekdo obogati življenje drugega z novim spoznanjem, 

izkušnjo in je samo po sebi tudi za učitelja nekaj prijetnega, zadovoljujočega (Gordon, 1997, 

str. 8). 

 

Učitelj je »… nepogrešljiv kulturni in družbeni delavec in zato pomemben soustvarjalec 

kulturnega bogastva« (Blažič idr., 2003, str. 90). Temeljni nalogi, ki ju mora učitelj 

brezpogojno uresničevati, sta izobraževanje in vzgajanje. Pri izobraževanju mora učitelj 

pokazati naučeno znanje, pri vzgajanju pa je bistveno, da se predstavlja kot osebnost. Učitelj 

mora učencem pokazati svoj neposredni jaz. Dejanja in besede morajo biti usklajene in 

pristne. Učitelj ima znotraj svojega dela veliko različnih nalog: od zagotavljanja znanja, 

razvijanja spoznavnih, delovnih in ustvarjalnih sposobnosti ter razkrivanja vrednostnih 

sestavin učne vsebine, do glajenja sporov in konfliktov, sestankov s starši in načrtovanja učne 

vsebine z ostalimi učitelji. Vse skupaj lahko povežemo z višjim pojmom »učno vodenje«.  

Od učitelja se zahteva, da je »inovativen, ustvarjalen in kritičen intelektualec, sposoben 

preraščati tradicionalne učne koncepte in strategije s sodobnejšimi učnimi odločitvami in 

dejavnostmi« (Blažič idr., 2003, str. 92). Raziskave (Polak in Hovnik, 2015; Pšunder in 

Dečman Dobrnjič, 2010) so pokazale, da učenci od učitelja pričakujejo naslednje lastnosti: 

strokovnost, humanost, spoštovanje, čustveno toplino in vedrost, razumevanje in zaupljivost, 

naklonjenost, spoštovanje, strpnost, samokritičnost, potrpežljivost, mirnost, prijaznost. Naj 

pojasnim poglavitne:  

- humanost – pomeni sprejemanje vsakega učenca ne glede na socialni, ekonomski 

status, iz katerega učenec prihaja. V vsakem razredu najdemo bogate in revne, zdrave 
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in bolne, bolj in manj dovzetne za učno snov, dečke in deklice. Učitelj naj bi imel 

vsakega posameznika enako rad in ga sprejemal takega, kot je. Spoštovanje je temeljni 

pogoj vzgajanja, dobrega poučevanja in učenja. Spoštovani učenec lahko spremeni 

svoje obnašanje, se poboljša, krepi občutek varnosti in manjša zaskrbljenost o prezrtju 

in marginaliziranosti.  

- razumevanje – je razumljeno v dveh smereh: razumevanje učne snovi/kognitivne 

komunikacije in doživljanje posameznika. O učencih mora učitelj vedeti čim več, saj 

to pomaga pri razumevanju posameznega učenca. Učiteljeve sodbe bodo izhajale iz 

določenih dejstev in bodo pravičnejše. Hkrati pa učitelj ne sme dovoliti, da bi soglašal 

z vsako učenčevo situacijo, saj bi s tem učencu dovoljeval preveč. 

- tolerantnost in strpnost – predstavlja učitelja kot osebnost, ki loči med primernim in 

neprimernim vedenjem ter občasno dopusti, potrpi in tolerira, npr. kakšno glasno 

besedo, več smeha kot običajno. Pri tem mora učitelj paziti, da s svojo tolerantnostjo 

in strpnostjo ne škoduje ostalim v razredu. Potrebno je poudariti tudi tolerantnost in 

strpnost v primeru socialne klime. Kolikor bolj je učitelj toleranten in strpen, toliko 

bolj mu tudi v posnemanju teh vrednot sledijo učenci in ga sprejemajo kot svoj vzor. 

- pozitivna pedagoška naravnanost – predstavlja učiteljeva konkretna pričakovanja do 

posameznika in razreda. Učiteljevo pozitivno nagnjenje do učenčeve osebnosti prinaša 

učencu samozavest, zaupanje, hrabrost. To daje učencu pogum, da sam premaguje 

svoje negativne lastnosti. Učiteljeva pričakovanja se največkrat izoblikujejo na 

podlagi preteklih dogodkov: pretekle socialne vloge, učenja, ravnanja, mišljenja, 

medsebojnih odnosov znotraj razreda. Tudi učenci gojijo enaka pričakovanja do 

učitelja. Učitelji, ki temeljijo na pozitivnem pedagoškem delovanju, so dobro 

razpoloženi, dajejo več povratnih informacij, postavljajo višje zahteve, učencem več 

nudijo. Najpomembneje pa je, da učitelj ostaja v svojih pričakovanjih do učencev 

realen. 

- učiteljeva osebnost – je celovita učiteljeva podoba, ki zaobjema biološke, telesne, 

socialne, duhovne, značajske in temperamentne danosti, lastnosti, navade ter 

zmožnosti posameznika. Pomembno mesto imajo tudi učiteljeve kulturne, moralne in 

socialne vrednote. Te vplivajo na posameznikovo življenjsko, vedenjsko, osebno ter 

družbeno naravnanost. Med poukom se učitelj razkriva v najrazličnejših situacijah: v 

odnosu do dela, učencev, sebe. Osebnost in zgled učitelja sta bistvena za njegovo 

vzgojno-izobraževalno uspešnost. Okolje in pogoje si mora učitelj prilagoditi, da mu 

pomagajo oblikovati osebnostne in poklicne vrednote, ki predstavljajo učencem zgled. 

- učiteljeva avtoriteta – v šoli se velikokrat srečujemo s prostovoljno ali pristno in 

prisilno ali formalno avtoriteto. Razlika med njima je, da prva podpira osebno 

kakovost, strokovno kompetentnost, saj učencu oblikuje avtohtono, moralno in 

socialno zavest. Učenec ima sam svobodo odločanja. Druga pa učence sili k 

poslušnosti učitelja. To pa ne prinese vedno pozitivnih učinkov. 

- učiteljev zgled – se neposredno povezuje z učiteljevo avtoriteto. Učiteljev zgled 

predstavlja najpomembnejše vzgojno sredstvo. Mlajši učenci se lažje poistovetijo z 

modeli in vzori, ki so konkretnejši, prepričljivejši. Pri posnemanju zgleda je potrebna 

transferna moč, ki učenca prepriča, da sledi učitelju. To učitelj zgradi s svojim 

odnosom do učencev, ki mora biti prijeten, dober. Učenec primerja svoje vedenje z 

vedenjem učitelja, in če se z učiteljem dobro razume, stremi k temu, da bi mu bil čim 

bolj podoben. Kljub temu učenec premore kritičnost, ki se stopnjuje z razvojem 

njegovih intelektualnih sposobnosti in predhodnimi vrednotami. Na to, da učitelj 

postane posamezniku vzornik, ne more vplivati. Biti zgled pa je zelo obremenjujoče in 

zahtevno delo. Predvsem pri vzgajanju je učenčevo mnenje o njegovem učitelju zelo 

pomembno. 
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Če je to mnenje pozitivno, bo učenec sledil učiteljevim vrednotam, znanju. »Moder 

učitelj ima nenehno pred očmi, da se v vsaki učni situaciji iz dneva v dan in iz leta v 

leto s svojimi lastnostmi in zgledom podaljšuje v spominih učencev, da njegove 

kreposti in slabosti živijo z njimi še dolgo v bodočnost« (Blažič idr., 2003, str. 101). 

 

Tudi drugi avtorji (Cowley, 2005; Gradišek, 2012; Gradišek in Pečjak, 2014; Pšunder, 2011) 

podobno opisujejo dobrega učitelja: je učinkovit vodja, obvlada predmetno področje in 

vsebino, ima visoka pričakovanja do vseh učencev, spodbuja učenje, je zrel in ima močan jaz, 

je odločen, pravičen, v času kriz umirjen, uživa v odnosu z učenci, učencem daje 

konstruktivne kritike in se izogiba grožnjam, je avtoritativen in proaktiven. Učitelja 

povezujejo z naslednjimi vrlinami: je prijazen, ljubezniv, ima smisel za humor, hvaležen, 

duhoven. Učenci si želijo, da je učitelj jasen glede tega, kdo je glavni v razredu. Tako se 

počutijo varne v okviru meja, ki jim jih začrta. Radi vidijo, da učitelj opazi vsakega učenca v 

razredu in se mu posveti, ko to potrebuje. Hkrati pa mora učitelj učence opozoriti, da je tudi 

on le človek z napakami. V raziskavi Gradiškova (2014) ugotavlja, da je učenčeva zaznava 

učiteljevih vrlin pravilnejša kot pa učiteljevo poročanje o izražanju svojih vrlin. Peklaj in 

Pečjak (2015) sta primerjali, do kakšnih rezultatov so prišli raziskovalci v ZDA. Rushtone, 

Morgan in Richard (2007) so v svoji raziskavi ugotavljali, kakšna je razlika v profilu med 

neizbranim učiteljem in najboljšim učiteljem na Floridi. Rezultati so pokazali, da med 

najboljše učitelje sodijo tisti, ki so ekstravertni, intuitivni, čustveni in presojajoči. Zanje je 

značilno, da so prilagodljivejši, energični, spontani in navdušeni nad svojim delom, znajo 

upoštevati ideje drugih in so ustvarjalnejši.  

 

Učenci učitelja zaznavajo kot fizično osebo. Že s svojo fizično pojavo učitelj vpliva na 

učence. Dobro je, da učitelj svoje telo zna uporabljati sebi v prid: 

- OBRAZ – učenci ves čas gledajo učitelja. Obrazna mimika sporoča učencu, kakšne 

volje je učitelj. Učitelj naj bo čim več časa sproščen, a hkrati ves čas na preži. Z očmi 

naj učitelj išče pozornost vseh učencev. Navodila poda šele takrat, ko se prepriča, da je 

pozornost vseh učencev usmerjena vanj. Hkrati lahko učitelj z gledanjem po razredu 

hitro opazi nedisciplino in jo zatre (Cowley, 2005). Nasmeh je pomemben del 

neverbalne komunikacije. Z njim učitelj sporoča svoje dobro razpoloženje ali 

zadovoljstvo nad učencem (Peklaj in Pečjak, 2015). 

- GLAS – z glasom učitelj naznanja, kaj pričakuje od učencev, hkrati pa pokaže 

učencem, v kakšnem čustvenem stanju je. Dobro je, da učitelj svoj glas nadzoruje ter 

govori čim tišje. S tem se zniža glasnost v razredu – če učenci želijo slišati učitelja, 

morajo biti tiho (Cowley, 2005). 

- TELO – nebesedna komunikacija je pri poučevanju zelo pomembna. Učiteljevo telo 

naj bo odprto in sproščeno, ker se bodo učenci nanj bolje odzvali. Učitelj, ki se z 

razredom sporazumeva nebesedno, s tem tudi poudarja svoj status v razredu. Pri tem je 

dobro, da nebesedni signali od učitelja ne zahtevajo veliko napora, glas pa počiva. 

Pomembno je, da učitelj stoji vzravnano in ponosno, ker s tem učencem naznanja, da 

je samozavesten, prepričan vase (Cowley, 2005). Koristna je uporaba rok, s katerimi 

podkrepi povedano, pokaže na določene stvari. Dlani naj bodo odprte, saj s tem učitelj 

učencem sporoča, da je odprt, pošten, prijateljski (Peklaj in Pečjak, 2015). 

- OBLAČILA – tudi vpliv učiteljevih oblačil pritegne pozornost učencev. Dobro je, da 

se učitelj oblači elegantno, ker s tem učencem nakazuje, da svoje delo jemlje resno 

(Cowley, 2005). V današnjem času ni pravil, ki bi učiteljem zapovedovala, kaj lahko 

oziroma ne smejo obleči. Vsak učitelj se oblači tako, da se v obleki počuti udobno in 

sproščeno. Tako prihajajo na delo oblečeni v kavbojke in majico, drugi v elegantnih 

hlačah in srajci, tretji v krilu. Tudi pri izbiri dodatkov ni omejitev. Nosijo lahko 
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različne ogrlice, zapestnice, v laseh so sponke ali večji dodatki (mašne), očala, ure. 

Vsak učitelj lahko sledi lastnemu stilu oblačenja (Kregar, 2012). Obleka je del 

neverbalne komunikacije, ki učencem daje informacijo o učitelju. Z obleko učitelj 

sporoča učencem, kakšna je njegova samopodoba (Peklaj in Pečjak, 2015).  

 

Učiteljevo vlogo določajo in stabilizirajo učni odnosi. Na pedagoškem polju jih lahko 

razporedimo v tri ravni: učni odnosi do učencev, ki so lahko osebni ali brezosebni, učni 

odnosi do učne vsebine, kjer je učitelj za določeno snov zelo zagret ali pa nezainteresiran ter 

učni odnosi v didaktičnih in metodičnih procesih, kjer so učitelji pri vodenju premalo ali 

preveč demokratični. Poleg tega na učne odnose vplivajo še drugi dejavniki, na katere učitelj 

nima vpliva, na primer utrudljivost. Do tega pojava pride, če je učitelj pri svojem delu 

izpostavljen preveliki delovni obremenjenosti, ima številne dodatne zadolžitve, pretirane 

šolske aktivnosti, preštevilčen ali pomanjkljivo opremljen razred. Dejstvo je, da učitelj 

uspešnejše opravlja svoje delo v ustreznem okolju, spodbudni šolski kulturi in klimi (Peklaj in 

Pečjak, 2015). 

 

Pri pouku je pomembno, da učitelj vodi učence. To si lahko zagotovi z različnimi pristopi. 

Včasih je dobrodošlo, da učitelj učence drži v negotovosti, npr. spremeni svoj slog 

poučevanja. Učencem je treba pokazati, da se učitelj iz tihega in prijaznega lahko spremeni v 

zelo odločnega in glasnega. Avtorica Cowley (2005) pravi, da je potrebno ostati spodbudne 

volje. V primeru nemira učitelj pohvali učence, ki se vedejo primerno. Pomembno je, da v 

težkih trenutkih učitelj ohrani bistro glavo in ne reagira s čustvi. Vsak učitelj mora biti do 

sebe in svojega obnašanja samokritičen. Potrebno je, da pozna sebe in se trudi, da svoje 

pomanjkljivosti izboljša. Potrebno je, da je učitelj odkrit do vseh vpletenih – je iskren, jasen, 

odprt in jasno izraža svoje občutke, potrebe, želje. To dovoljuje tudi svojim učencem. Pri 

komunikaciji uporablja JAZ sporočila. Zelo pomembno je, da učitelj zna prisluhniti 

učencem. S poslušanjem učitelj spoznava svoje učence. S poslušanjem učitelj utrjuje razvoj 

svoje osebnosti, ki je pomemben del vsakega dialoga. Kakovostno poslušanje pomembno 

pripomore k boljši vzgoji. Naloga učitelja je, da o učenčevih besedah razmišlja, mu pomaga in 

svetuje. Učenec velikokrat potrebuje aktivnega poslušalca, učitelji pa se velikokrat izkažejo 

žal le kot pasivni poslušalci. Komunikacija znotraj razreda je izrednega pomena; pokaže, kako 

razred deluje. Učitelj v pogovoru z učencem sodeluje s praktičnimi nasveti, ostane prizemljen, 

ne vsiljuje svojih rešitev, temveč skuša rešitve najti v učenčevih idejah, v učencih išče dobro 

(Žagar idr., 2001). Nastopa kot odgovorna, resnična avtoriteta in se ne skriva za šolskimi 

pravili. Ko ima učitelj slab dan, se spomni, da je v razredu še vedno avtoriteta, ki ga učenci 

poslušajo.  

 

V razredu so na prvem mestu učenci. Učitelj se z njimi uči. Pri svojem poučevanju je realen in 

objektiven, spodbuja drugačno razmišljanje in predvidevanja. Pri poučevanju učitelj deluje s 

»celimi možgani«. Povezuje znanje s stvarmi, ki jih imajo vsi radi, in zna pouk oblikovati na 

drugačen, zanimiv način. Pri poučevanju uporablja obe možganski polovici, kar pomeni, da 

analizira in povezuje hkrati, zanimajo ga tako dejstva kot števila, pa tudi odnosi in učenčevo 

doživljanje. Učitelj išče srednjo pot med zdravim egoizmom in resničnim altruizmom. 

Pomembno je, da se učitelj pozna in zaznava takega, kot je. Prav tako mora enako dojemati 

tudi svoje učence. Učitelj mora med učence vnašati in prinašati osebno zadovoljstvo in srečo. 

Učencem mora znati pomagati in jim dajati, kar potrebujejo: ljubezen, zadovoljstvo, srečo, 

znanje (Žagar idr., 2001). 

Potrebno je, da učitelj še vedno ohranja svoje zasebno življenje in ima v svojem prostem času 

dejavnost/-i, ki ga sproščajo od napornega dela. Svojih zasebnih težav ne rešuje v razredu.  
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Današnji čas od učiteljev zahteva, da se nenehno učijo in nadgrajujejo svoje znanje. Za 

svoje delo morajo biti visoko izobraženi; opravljajo poklic, za katerega velja vseživljenjsko 

učenje, to je mobilen poklic ter temelji na partnerstvu med šolo in lokalnimi skupnostmi 

(Peklaj idr. 2009). Delati mora na svojem profesionalnem in osebnem razvoju. To pomeni, da 

mora med poukom uporabljati nove oblike in metode dela, uporabljati mora tehnologijo; pouk 

mora prilagoditi učno šibkejšim in vedenjsko zahtevnejšim učencem, ter ga znati izvesti tudi 

zunaj učilnice.  

Day (1999, v Razdevšek Pučko, 2004) opozarja na tri pomembna investiranja, ki zajemajo 

učitelja: 

- investiranje v učitelja kot osebnost – učitelj ne sme biti le avtoriteta, ampak mora 

biti človek na mestu. Znati mora poučevati in biti tudi odgovorno kritičen do svojega 

dela;  

- investiranje v partnerstvo v učenju – vloge tekom pouka se spreminjajo. Učitelj ni 

več edini posrednik znanja učencem. Vedno bolj dobiva vlogo svetovalca, ki pomaga 

učencu pri doseganju zadanih ciljev; 

- investiranje v stalni profesionalni razvoj – učitelji morajo vlagati v svoje znanje, ga 

razširjati, biti v koraku s časom. Pomembno je, da se ne ukalupijo v znanje, ki ga 

imajo, ampak so dovzetni za novosti, ki prihajajo. Le tako lahko učencem pokažejo in 

razširijo splošno razgledanost.  

 

Današnja šola predpostavlja in si želi, da je družina vključena v delovanje učenca znotraj 

razreda. To pa ne prinese vedno pozitivnih stvari. Zelo dobro so učenci zavarovani s 

pravilniki o njihovih pravicah, premalo pa se ukvarjajo tudi s svojimi dolžnostmi do šolskih 

nalog. Vloga vzgajanja se je prenesla z učitelja na svetovalne delavce, ravnatelja in 

razrednika; za pravo vzgojo v šoli ni več prostora, saj so se uvedla pravno-administrativna 

kaznovanja (Kroflič, 2004). Tako po eni strani učitelju lajšamo delo, po drugi strani pa od 

njega zahtevamo vedno več. Odvzemamo mu temeljne naloge in jih nadomeščamo s 

sodobnimi pogledi, ki so trenutno »v modi«. Morda se včasih pozablja, kaj je glavni namen 

šole – vzgojiti učence v ljudi, ki prevzemajo posledice za svoja dejanja.  

 

Medveš (2008) v svojem članku opozarja na pojav globalizacije v šolstvu. Učitelji in na 

splošno slovenska šolska javnost se poslužujeta idej, ki prihajajo iz sveta. Uradniki na 

ministrstvih jih sprejemajo brez večjega premisleka. Večjih negativnih vplivov zaenkrat še ni 

zaznati, ampak avtor opozarja, da to škoduje slovenski kulturi, saj vanjo vnaša tuje ideje, ki 

jih ni mogoče primerjati s slovenskimi razmerami. Že iz zgodovine bi lahko vedeli, da se naši 

strokovnjaki velikokrat poslužujejo tujih dobrih praks, ki pa pri nas ne zaživijo v enako dobri 

luči. Samo slovensko šolstvo se je razvilo na podlagi nemškega sistema, ko smo bili v 

združeni habsburški državi. Takrat smo se podrejali avstrijskim smernicam, sedaj pa se 

obračamo predvsem na sever (Finska, Švedska), kjer je šolstvo zelo dobro razvito. Avtor 

opozarja, da bi se morali bolj obračati na številne dobre slovenske učitelje, strokovnjake in z 

njihovo pomočjo najti pravi način vodenja našega šolstva.  

 

 

V tem podpoglavju osvetljujem glavne naloge in vloge učitelja. Avtorji različnih virov 

ugotavljajo, da je učitelj v prvi vrsti človek, ki zna prisluhniti potrebam učencev. Mora biti to, 

kar je in pred učenci ne sme igrati. Učitelj je poglavitna osebnost razreda: je vodja in 

avtoriteta. V današnjem času se od njega pričakuje, da spremlja napredek in se vseživljenjsko 

uči, je v koraku s časom. Vedno bolj postaja koordinator učnega procesa, kjer učenci sami 

spoznavajo osnove dane snovi. V medosebnih odnosih in reševanju sporov se vedno bolj 
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zrcali pomembnost njegove vloge kot vzgojitelja. Pri učenju je pomemben tudi prostor, v 

katerem pouk poteka – kako si ga učitelji pripravijo in na kaj vse je potrebno paziti. 

 

 

3. 5 Opremljenost učilnice za kakovosten pouk 

 

Učilnica mora učitelju pomagati nadzorovati vedenje učencev in prispevati k temu, da učitelj 

ostane miren, zadovoljen in sproščen. Tudi učilnica je odsev učitelja. Za učence učilnica 

predstavlja »... varno, mirno okolje, v katerem se bodo učili« (Cowley, 2005, str. 132). 

Učilnica mora biti ustrezno velika, imeti mora dobro osvetlitev, zračenje, dobro preglednost in 

enostavne prehode. Površina učilnice se izračuna glede na število učencev, vsak učenec naj bi 

imel od 2 do 2,14 m2. Zavedati se je potrebno, da fizično okolje pomembno vpliva na učni 

proces. Zagotoviti je potrebno najboljše pogoje. Glede svetlobe je najprimernejša dnevna 

svetloba. Če učilnica leži na mestu, kjer jo je premalo, to rešujemo s primerno umetno 

osvetljenostjo prostora. V učilnici je potrebno upoštevati klimatske parametre. Učni prostor 

mora biti primerno topel. Če je prevroč, učence uspava, izgubijo koncentracijo, imajo slabšo 

pozornost. V primeru, da je prostor prehladen, učenci postanejo nemirni. Pouk mora potekati 

v mirnem okolju (Blažič idr., 2003). Kako je razred oblikovan in kako so predmeti in 

pripomočki v njem razporejeni, je odvisno od starosti učencev. V prvi triadi je znotraj pouka 

še vedno poudarjena igra. Tako v razredu najdemo več igralnih kotičkov, prevladujejo 

sproščene oblike sedežnega reda. Med poukom so učenci in učitelji pogosto na tleh, v krogu. 

To pa se z vsakim razredom spreminja (Pšunder, 2011).  

Znotraj učilnice mora biti učitelj pozoren na:  

- red in čistočo – predmeti so pospravljeni vedno na istem mestu; učitelj pazi, da so tla 

čista, saj učenci lažje delujejo v čistem okolju; 

- skrb za organiziranost – gibanje po učilnici je prosto oziroma to določi učitelj sam. 

Nekateri učitelji dovolijo več, drugi manj gibanja med poukom. Za deljenje 

pripomočkov in malice učitelj sestavi razpored, ki omogoča lažje in hitrejše ter 

organizirano gibanje po prostoru; 

- dele učilnice, ki so jasno ločeni – to lahko oblikujemo s premikanjem pohištva po 

prostoru, lahko vsak prostor označimo z oznakami ali pa naredimo črte po tleh; 

- varno okolje – učilnica mora biti varna v vseh pogledih. Učenci in učitelj se morajo v 

razredu dobro počutiti, hkrati pa mora učitelj poskrbeti, da so škarje in drugi nevarni 

predmeti varno pospravljeni in okna zaprta, ko so učenci v razredu; 

- okrasitev – izdelki učencev sodijo na stene razreda. Tako jih opominjajo, kaj se so se 

že naučili, hkrati pa razredu dodajo prijetno, spodbudno okolje; 

- postavitev klopi – klopi so v razredu lahko različno razporejene. Učitelj jih lahko po 

svoji želji in volji spreminja. Odvisno je, s kakšnimi oblikami dela pripravi pouk. Tudi 

to učencem pokaže, kdo je v razredu glavni. S tem učitelj daje nebesedno navodilo ali 

med poukom želi interakcije med učenci ali ne. Poglejmo, katere oblike dela 

poznamo: 

 frontalno delo – taka razporeditev je med poukom še vedno največkrat 

uporabljena. Poteka tako, da učitelj razlaga snov, učenci pa jo poslušajo. Torej 

učitelj sam vodi pouk od začetka do konca procesa. Ta način se največkrat 

pojavi pri vseh metodah izobraževanja, najpogosteje se povezuje z 

razlaganjem, predavanjem, razgovorom in prikazovanjem. Pri tem načinu dela 

mora učitelj paziti na: razporeditev učencev po prostoru, mora se gibati po 

učilnici, njegov govor mora biti dovolj glasen in razločen, odnos do učencev 

mora biti nepristranski. Prednost te razporeditve je, da so vsi učenci obrnjeni 
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naprej in ima učitelj pregled nad razredom. Vsi vidijo na tablo in deljenje 

pripomočkov je preprosto. Učenje poteka povezano, učitelj sproti prilagaja 

snov dani situaciji, skrbi za sistematičnost in postopnost. Sproti preverja 

učenčevo znanje in dojemanje ter takrat razrešuje zaplete. Tak način je 

ekonomičen, saj učitelj dela s celim razredom, potrebuje manj didaktičnih 

sredstev, učenci snov predelajo v predvidenem času. Pomanjkljivost te 

razporeditve je v tem, da so učenci v podrejenem položaju, učenčeva aktivnost 

je le poslušanje in gledanje, tak način premalo upošteva individualne 

značilnosti posameznega učenca, hitro lahko postane nezanimiv, monoton, 

učencev ne privlači, jih ne aktivira. Govorna komunikacija je enosmerna 

(Blažič idr., 2003). Učitelj zanemarja učence na koncu vrst, ker so zunaj 

njegovega vidnega polja (Cowley, 2005). 

 skupinsko delo – tukaj so v ospredju učenci. Tak način imenujemo posredno 

izobraževanje, saj je v ospredju učenec in učna snov, učitelj pa je le moderator 

dela. Priprava takega dela je organizacijsko zahtevnejša, saj je potrebno 

upoštevati posameznikove lastnosti, znanje, sposobnosti in usposobljenost za 

samostojno delo (Blažič idr., 2003). Prednost te razporeditve je v tem, da se 

učitelj lažje giba po prostoru in prehaja med skupinami. Hkrati lahko nagovarja 

eno ali vse skupine. S tem ima nadzor nad razredom. V ospredju so socialni 

odnosi med učenci, učenci delujejo v različnih vlogah. Tak način dela lahko 

pouk poživi. Pomanjkljivosti so, da učitelj ne vidi vseh učencev, ker mu 

nekateri kažejo hrbet in klepetajo, učenci ne vidijo dobro na tablo. Ta 

razporeditev od učitelja zahteva več avtoritete, saj se lahko delo hitro spremeni 

v kaos (Cowley, 2005). 

 delo v dvojicah – sodi med najstarejše oblike dela. V dvojicah je odnos med 

učencema še intenzivnejši in tesnejši. Prednost te oblike dela je, da je 

organizacijsko preprosta, člani so aktivni, izobraževalni proces je možno 

prilagoditi glede na sposobnosti posameznikov, med njimi poteka 

komunikacija. S tem načinom lahko hitro spremenimo obliko dela v frontalno 

ali skupinsko. V dvojicah se učenci spodbujajo, komunicirajo, odpravljajo 

težave, si pomagajo, kontrolirajo drug drugega pri delu. Pomanjkljivosti 

takega dela so, da so dvojice največkrat narejene glede na sedežni red, skupaj 

pa lahko sedita dva učenca, ki se med seboj odklanjata, imata različen način v 

metodah in stilu dela, delovnih navadah, interesih in motivaciji. Taka dvojica 

ne bo mogla skupaj uspešno delati in zagotovo ne bo dosegla zaželenega cilja 

(Blažič, idr., 2003).  

 individualno delo – nalogo dela vsak učenec sam. Vsak posameznik je 

neposredno aktiven in cilje dosega z lastno angažiranostjo. Prednosti so, da 

posameznik sam pridobiva znanje, razvija miselne procese, osebnostne 

lastnosti, se navaja na samostojnost. Pri mlajših učencih bo učiteljeva pomoč 

potrebna v večjem obsegu, sčasoma pa se bo manjšala, saj bodo učenci usvojili 

tak način dela. Učitelj lahko da vsakemu učencu enako ali različno nalogo. V 

ospredju je lastna učenčeva aktivnost (Blažič, idr., 2003). 

 

V primeru pogovarjanja z učenci pa je dobro, da se učitelj spusti na učenčevo ravan – lahko se 

usede poleg njega, se usedeta skupaj na tla ali pa učitelj počepne poleg učenca. V takem 

položaju je sporazumevanje lažje (Cowley, 2005). 
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Drugi prostori, namenjeni učenju 

Pri didaktiki pouka je vedno bolj zaželeno izvajanje pouka v različnih prostorih. Poleg 

matične učilnice lahko pouk izvajamo še v laboratoriju, v odprtem prostoru (telovadnica, 

dvorana, avla), na prostem. Vsak od prostorov ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, ki jih je 

potrebno upoštevati. 

 

 

LABORATORIJ 

ODPRT PROSTOR 

(telovadnica, dvorana, 

avla) 
POUK NA PROSTEM 

P
R

E
D

N
O

S
T

I 

- delo se zdi učencem 

vznemirljivo, 

privlačno, 

- pri delu uporabljajo 

različen pribor, 

- opravljajo poskuse 

- učenci se lahko 

svobodno gibljejo, 

- manj pisanja in več 

aktivnega izvajanja 

- učencem daje občutek 

svobode, 

- tak pouk jim je 

nevsakdanji, 

- potrebno povedati 

pravila, preden jih 

učitelj spusti v prostor 

P
O

M
A

N
J
K

L
J
IV

O
S

T
I 

- delo z nevarnimi 

snovmi/stvarmi, 

- pohištvo se ne da 

premikati, 

- pouk poteka le 

frontalno  

- težko je ukrotiti razred, 

- hrup, 

- težje vzpostaviti oblast 

nad položajem, 

- ni nobenih klopi, 

stolov, 

- večja možnost, da 

učenci povzročajo 

težave  

- težko je ukrotiti 

razred, 

- hrup, 

- težje vzpostaviti oblast 

nad položajem, 

- ni nobenih klopi, 

stolov, 

- večja možnost, da 

učenci povzročajo 

težave 

Tabela 1: Preglednica drugih prostorov, namenjenih učenju (Cowley, 2005). 

Pouk lahko poteka še v knjižnici in specializiranih učilnicah. Za specializirane učilnice je 

značilno, da so namenjene posameznemu učnemu predmetu. V teh učilnicah je ustrezna 

oprema in učila, ki omogočajo, da učitelj snov učencem še bolj približa. Taka učilnica 

omogoča metodično bogato in raznovrstno delo. Učenci so v takih učilnicah za delo bolj 

motivirani. Šolska knjižnica je še dodaten šolski prostor, ki je zelo uporaben pri ustvarjanju 

drugačnega pouka. Naloga knjižnice je: zbirati, urejati podatke, informacije, dokumente, 

pomembne za pouk, in druge šolske aktivnosti. Knjižnica je del šole in je integrirana v sistem 

vzgoje in izobraževanja. V knjižnico prihajajo učenci sami ali po priporočilu učitelja. Znotraj 

knjižnice lahko pišejo nalogo, iščejo, berejo, si izposojajo knjige, se pripravljajo na kontrolno 

nalogo, pripravljajo oddajo za šolski radio, oblikujejo šolski časopis, učitelji izvajajo krožke 

ipd. (Blažič idr., 2003). 

 

 

Na razredno klimo in delovanje vpliva tudi učilnica oziroma prostor, kjer pouk poteka. V prvi 

vrsti morajo biti zagotovljene primarne stvari: učilnica mora biti dovolj velika, imeti mora 

dobro svetlobo, vedno mora biti prezračena, ne sme biti ne pretopla ali prehladna. Ureditev 
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miz mora biti primerna in učencev pri gibanju ne sme ovirati. V današnjem času je zaželeno, 

da je učilnica razdeljena na več »kotičkov«, kamor se učenci lahko umaknejo, odidejo igrat 

ter da se pouk odvija v različnih prostorih: računalnici, knjižnici, laboratorijih (biološkem ali 

kemičnem), na prostem. To vse zahteva od učitelja veliko logistike in idej, saj je to zahteven 

projekt, če so razredi številčno preveliki. Seveda pa se vse uredi, če učitelj uporabi pravo 

vodenje razreda. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj teorij vodenja razreda.  

4 Vodenje razreda in stili vodenja 

»Stile vodenja opredelimo kot vedenjske vzorce, s katerimi vplivamo na druge« (Zabukovec in 

Boben, 2000, str. 8). To pomeni, da vsak posameznik pomembno vpliva na drugega. Vpliv 

učitelja ima veliko težo na posameznega učenca oziroma na razred kot celoto. Vloga učitelja 

je pomembna, predstavlja vzor učencem. S tem pojmom ne zajamemo samo ustreznega 

vedenja učencev tekom pouka, temveč mislimo tudi na učinkovito izrabljen čas za 

poučevanje, na oblikovanje dobrega vzdušja za učenje, doseganje kurikularnih ciljev. Med 

učenci in učiteljem morajo potekati spodbudni odnosi, učitelj mora biti do učencev iskren. 

Drug do drugega morajo biti spoštljivi. Učitelj mora stati za svojimi besedami in jih 

podkrepiti s svojimi dejanji. Svoja pričakovanja do učencev jasno sporoča. Učitelj mora imeti 

v mislih, da je model za vedenje – tako kot se bo on obnašal do učencev, tako mu bodo učenci 

vračali (Peklaj in Pečjak, 2015). 

Obstaja več teorij o vodenju razreda. Stile vodenja avtorji različno poimenujejo. Predstavila 

vam bom nekaj izbranih avtorjev in njihova poimenovanja vodenja. Izbrala sem tiste, s 

katerimi sem našla skupno točko v njihovem predstavljanju razreda kot socialne skupine.  

 

 

4. 1 Prevladujoči stili vodenja 

 

V knjigi Psihologija: spoznanja in dileme avtorji obravnavajo vzgojne stile v družini. Diane 

Baumrind (1991, v Grobman, 2005, v Kompare idr., 2011) razdeli vzgojo glede na to, kako 

zahtevni so starši do otrok ter kako se starši odzivajo nanje. Imenuje avtoritarni, permisivni in 

avtoritativni stil vodenja. Nekateri avtorji (Goldner-Vukov) pa so tem trem dodali še 

brezbrižni in kaotični stil vodenja. Prvi trije poimenovani vzgojni stili se vedno pogosteje 

pojavljajo v šolskem okolju, zato bomo uporabljali besedno zvezo stili vodenja.  

Avtoritarni stil vodenja – učenec je podrejen učitelju. V ospredju so zahteve učitelja, ki jih 

mora učenec brezpogojno uresničevati. Zahteve učitelja so visoke, raven sprejemanja učenca 

pa nizka. Tak način vodenja je prevladoval v preteklosti, sedaj pa slovi kot staromoden, celo 

neprimeren. Posledice tega vodenja so, da se učenec hitro začne upirati takemu sistemu, sam 

se do drugih učencev enako obnaša, po drugi strani pa lahko učenec postane zelo prilagodljiv, 

ne uresničuje svojih želja in potreb, raje ustreže »pomembnim« drugim. Pomemben drugi ni 

le učitelj, lahko se zgodi, da to lastnost s pridom izkoristijo tudi učenčevi sošolci. 

 

Permisivni stil vodenja – učitelj učencu ne postavlja nobenih omejitev, zahtev. V primeru, 

da učitelj želi, da se ga upošteva, učenec tega ne dojame kot učiteljevo zahtevo in je ne 

posluša. Učiteljeva raven zahtev in nadzor sta nizka. Tak razred deluje kot neukrotljiv, 

dopuščeno je vse, učitelj je nemočen, učenec upošteva le lastne potrebe, v razredu se 

pojavljajo konflikti, zamere.  
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Avtoritativni stil vodenja – učitelj gradi razredno klimo na upoštevanju zanj pomembnih 

vrednot, npr.: enakost, svoboda, odgovornost. Ta stil vodenja imenujejo nekateri avtorji tudi 

demokratični način vodenja. Učitelj išče primerno razmerje med avtoritarnostjo in 

dogovarjanjem. V razredu dopušča veliko svobode, vendar ta ni brez omejitev. Tako učenec 

ne more izpolniti lastnih potreb, če bi s tem prizadejal škodo drugemu učencu. Postavljajo se 

smiselne meje in zahteve. Učitelj ne dovoli kršenja mej in zahtev, zanje so že vnaprej 

dogovorjene kazni. Otroci se kazni zavedajo. Ta način od učitelja zahteva veliko dela in 

prilagajanja, vendar so učenci poslušni, samostojni in odgovorni.  

 

Brezbrižni stil vodenja – učitelj zanemarja kakršenkoli odnos z učencem. Odnosa med 

učiteljem in učencem ni. Učitelj ni zmožen oziroma ne zna vzpostaviti čustvenega odnosa z 

učencem.  

 

Kaotični stil vodenja – učitelj nenehno spreminja stile vodenja. Učenec je v odnosu do 

učitelja zmeden. Učitelj za učenca nepričakovano uporablja stile vodenja od avtoritarnega do 

popustljivega. V nekem primeru je za določeno stvar nagrajen, v drugem primeru pa je za 

enako stvar kaznovan. Učenec nima nobene orientacije, kaj je prav in kaj ni. Pri takem stilu 

vodenja poskuša učenec sam doumeti, kaj je družbeno zaželeno in kaj ni (Kompare idr., 

2011). 

 

4. 2 Teorija situacijskega vodenja 

 

Predstavila bom naslednjo teorijo, saj menim, da je sorodna prvemu poimenovanju stilov 

vodenja. V tej teoriji je učitelj pomemben dejavnik. Osnovala sta jo Hersey in Blanchard 

(1988, v Zabukovec in Boben, 2000), ki sta izhajala iz delovne situacije. Tyler (1993, v 

Zabukovec in Boben, 2000) pa jo je z manjšimi spremembami prenesel v šolski okoliš. 

Teorija situacijskega vodenja učitelju daje prosto izbiro, kako bo reagiral v dani situaciji. Kot 

prioriteti obravnava direktivnost in podpornost učitelja pri vodenju razreda. Direktivnost 

razlagajo kot učiteljevo natančno, jasno usmerjenost v točno določene cilje, zavedanje, kako 

jih uresničiti, doseči in kontrolirati. Podpornost pa razlagajo kot vključenost učencev v sam 

proces izvajanja pouka. Hkrati to teorijo povezujejo z usmerjenostjo učitelja v nalogo (v 

primeru direktivnosti) in/ali v odnose znotraj učilnice (v primeru podpornosti). Iz tega 

izhajajo štirje načini vodenja: direktivni, inštruktorski, podporni in delegatski (prav tam). 

Direktivni – učitelj ima velik vpliv na potek pouka. Sam vodi pouk, določa cilje, ki jih učenci 

morajo doseči, daje jasna, natančna navodila in se ne prilagaja potrebam in željam učencev. 

Ta stil je primeren, ko se učenci znajdejo v novi, neznani situaciji. Primer: kemijski poskus, 

začetek šolskega leta, ko se učitelj in učenci prvič spoznajo.  

 

Inštruktorski – učitelj ima jasno začrtane cilje, ki jih morajo učenci doseči, vendar dopušča 

možnost vključevanja učencev v sam proces izvajanja pouka. Učitelj spodbuja dobre odnose v 

razredu. Ta stil se uporablja, ko v razredu upade motivacija za delo. Učitelj mora učence 

spodbuditi, da bodo določen cilj vseeno dosegli, mora se znajti in jih na drugačen, zanimiv, 

nov način pripeljati do določenega cilja. Učence mora prepričati, da je znanje bistveno in 

nujno potrebno. Primer: neuspešnost ali ponavljanje snovi.  

 

Podporni – učitelj črpa izključno iz predhodnega znanja. Njegova prioriteta je, da vzpostavi 

dobre odnose v razredu: spodbuja mišljenje učencev, upošteva njihovo mnenje, predloge, 

ideje. Ta stil se lahko uporablja, ko učenci neko snov že poznajo. Primer: učenci z veliko 



RAZRED KOT SOCIALNA SKUPINA IN VODENJE RAZREDA 

Nina Kovač 

 

26 

 

znanja in izkušnjami delajo v skupini. Učencem je dan cilj, medtem ko je pot, kako ga bodo 

dosegli, poljubna. Za zaključek skupaj vrednotijo narejeno delo. 

 

Delegatski – učitelj se ne vključuje v proces izobraževanja. Učence pusti, da sami 

strukturirajo delo. Prav tako se ne vpleta v odnose med/z njimi. Ti naj bi bili že postavljeni in 

jasni. Tako se vsa odgovornost za doseganje ciljev in za odnose med njimi prenese na same 

učence. Ta stil lahko uporabimo takrat, ko učenci poznajo snov in so odnosi med učenci 

samimi in z učiteljem že utrjeni. Primer: seminarske naloge, kjer so znani cilji in kriteriji. 

Učenci že dobro poznajo vsa svoja dobra in slaba področja in so zmožni pravičnega dela med 

seboj. Želijo si, da cilj dosežejo in ga uspešno opravijo (Zabukovec in Boben, 2000). 

 

 

Slika 3: Razširjen model situacijskega vodenja (Hersey in Blanchard, 1988, v Zabukovec in Boben, 2000, str. 21). 

Pri teoriji situacijskega vodenja je potrebno poudariti, da posameznega stila vodenja ne 

moremo izvajati neposredno. Od dobrega učitelja se zahteva, da se zna prilagajati učni uri. 

Učitelj se tekom ene ure odziva na potrebe učencev. Znotraj ene učne ure lahko uporabi tudi 

vse štiri predstavljene stile vodenja (Zabukovec in Boben, 2000). 

 

4. 3 Franc Pediček in njegov pogled na vodenje razreda 

 

Franc Pediček je priznan slovenski pedagog, ki je razvil lastno teorijo pedagogike. Poleg 

vzgoje in izobraževanja, v katero je vnesel veliko novosti in sprememb, se je ukvarjal s 

številnimi področji: s človekom – otrokom, mladim, odraslim človekom, z družino in 

družinsko vzgojo, s svetovalnim delom, z učenci nižjega izobrazbenega standarda, s športno 

vzgojo, vero in veroukom v šoli, družbo. Je eden vidnejših slovenskih imen, ki ga bi morali 

poznati vsaj tisti, ki delujejo znotraj šolskega okolja (Šinkovec, 2013). Pediček (2007) je 

skozi celotno svoje delovanje poudarjal, » … da učitelj nikoli ne sme pozabiti, da je njegovo 

delo posvečeno človeku« (Šinkovec, 2013, str. 9). Zavzemal se je za človeka, ki ga je 

postavljal na prvo mesto v šolstvu (prav tam).  
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Njegovo teorijo sem želela predstaviti, ker so mi njegove besede blizu in sem se v prebiranju 

njegove literature velikokrat z njim strinjala. Všeč mi je njegov pogled na stvari, o katerih 

razpravlja – vloga otroka, družine, njegov pogled na vzgojo. Pediček je v svojih delih 

povzemal številne nove ideje, ki se dotikajo družinskega in šolskega polja. Nanje se odziva s 

svojim mišljenjem in nam to posreduje preko svojih knjig.  

 

Med priljubljenimi temami, o katerih piše Pediček, je družina. Odnos med starši in otrokom 

je najbolj pomemben pri otrokovem razvoju – » … sta mati in oče s svojo ljubeznijo 

najučinkovitejša oblikovalca otrokovega doživljanja in vedenja« (Pediček, 1971, str. 46). 

Ljubezen, ki jo starša izkazujeta otroku, mora biti normalna in ne sme zaiti v skrajnosti, kot 

sta posesivnost ali na drugi strani zavračanje. V primeru posesivnosti to pripelje v sebičnega 

in egocentričnega otroka, ki ga družba otrok ne sprejme, saj se ta ne zna vključiti v igro, želi 

si, da bi obveljala le njegova beseda. Taki otroci v večini primerov ostanejo samotarji. V 

drugem primeru pa otrok ne zaupa lastnim občutjem, je negotov v svojem vedenju. Otrok se 

velikokrat poslužuje odklonilnega vedenja: je prepirljiv, krade, laže, beži od doma. Prav tako 

nam avtor podaja svoje mnenje na izjavo »otroka je treba razumeti«. Pravi, da bistvo te izjave 

ni, da starši in učitelji otroku vse dopustijo, da se ta počuti svobodnega in brez notranjih 

sporov, temveč to pomeni » … pripraviti ga na notranje spopade in življenjske težave, ne pa 

ga zavarovati pred njimi. Pomeni naučiti ga, da bo znal iz njih vedno priti kot zmagovalec, 

sebi in skupnosti v prid« (prav tam, str. 34).  

Naprej govori o izobraževanju. » … brez izobraževanja in vzgoje ni in ne more biti nobene 

šole« (Pediček, 1994, str. 13). V šoli se povezujeta vzgoja in izobraževanje. Šola skrbi, da 

otrok pridobiva podatke, dejstva, spoznanja, in to primerno vrednoti, hkrati pa mora na 

nekatere stvari odgovarjati na podlagi čustev, interesov, kar zahteva še večjo odgovornost in 

je pomembnejše za njegov obstoj v družbi. Zato močno obsoja trditev, » … da vzgoja v šoli ni 

mogoča in ni dovoljena v imenu demokratičnosti, humanizma in svobodnosti otrok in 

mladostnikov« (prav tam, str. 14). Šolski sistem mora slediti uresničevanju in izpopolnjevanju 

tako izobraževanja kot vzgajanja in ne » … napihovanju enega in izrivanju drugega« (prav 

tam, str. 17). Vzgajanje in izobraževanje morata iti z roko v roki. Z izobraževanjem otrok 

spoznava pomembna dejstva iz vsakdana, vzgoja pa daje otroku pomembne vseživljenjske 

vrednote. Obe pa otroka preoblikujeta v »… vedno bolj človeško, osebnostno, delovno, 

socialno in etično bitje« (prav tam, str. 15).  

Pomembno je, da znamo otroke seznaniti, kako se učiti. To je prvo pravilo, ki ga morajo 

imeti v mislih tako učitelj kot starši. Otroci se med seboj razlikujejo; potrebno je, da vsakemu 

posamezniku znamo podati snov na način, da jo najlažje usvoji in razume. Prav tako otrok 

doma potrebuje svoj prostor za učenje. To je lahko njegova soba ali pa skupna jedilna miza. 

Potrebno je, da mu damo možnost, da si jo uredi, kot sam želi, in se zaveda, da je to njegov 

prostor. Otrokovo voljo je potrebno pozitivno usmeriti. Pri tem moramo paziti, da ga k učenju 

ne silimo. K učenju mora pristopiti z lastno iniciativo. Ponavadi nam pri tem pomagajo 

njegovi interesi, stvari, ki ga veselijo.  

Avtor opozarja, da je bilo v šoli vedno pomembnejše znanje kot pa čustveno doživljanje 

učenca. To je narobe. Dober učitelj mora obojemu nameniti enako mero pozornosti. 

Velikokrat znanje lahko pridobimo na številne načine, problemi pa nastajajo pri obravnavanju 

in preprečevanju negativnih čustev. Motnje, ki se pojavijo na tem področju, zavirajo razvoj 

celega človeka, najbolj pa njegovo dozorevanje. Na tem mestu veliko pozornosti nameni 

občutku manjvrednosti, ki se v šoli velikokrat pojavlja. Ta kazi učenca in mu ne dovoli, da 

se razvija kot vsak drug otrok. Vzrok težav je pogosto družbena pripadnost (priseljenci, 

višji/nižji družbeni sloj, družinski škandali, narodnost) ali pa izhaja iz telesne podobe (je 

predebel, prevelik ali premajhen, ima mozolje, štrleča ušesa, krive zobe). Z otroki se je 

potrebno odkrito pogovoriti, dobro je poudariti, da je potrebno na svet gledati pozitivno, 
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realno in ne čustveno obremenjeno. Boriti se je potrebno proti občutku manjvrednosti. To 

otroku prinese pogum, svobodo, sproščenost in radost. Poudarjati je potrebno, da otrok zna 

opazovati druge otroke, kako se oni spoprijemajo s podobnimi težavami. Najpomembnejše je, 

da pri takem otroku dosežemo, da se sprejme tak, kot je – s svojimi močnimi in šibkimi 

točkami. Sprejemanje samega sebe pa ni dovolj. Učitelj in družba sta tista, ki otroke učita 

kritičnega mišljenja. S tem naj bi otrok sprejemal drugačnost in jo tudi razumel (prav tam). V 

današnjem svetu so zelo pomembna socialna omrežja, te o(ne)mogočajo, da je nekdo v družbi 

zaželen ali ne. Pod pojem socialna omrežja sodijo vsi stiki, ki jih v vsakodnevnem življenju 

vzpostavimo z drugimi ljudmi. Z njimi se povezujemo v širše strukture. Nekatere so 

pozitivne: podpirajo v kriznih situacijah, posredujejo pomembne informacije, nudijo 

materialno pomoč … ali pa so negativne: nas omejujejo, prepovedujejo, nadzorujejo … 

Pogled družbe še vedno v veliki meri determinira otroka/posameznika. Tako lahko družba 

sprejema drugačnost ali pa jo zavrača (Počkar, Andolšek, Popit in Barle Lakota, 2009). 

Današnji trend naj bi bila družbena odprtost in sprejemanje različnosti, vendar v praksi žal to 

vedno ne drži.  

Nadalje piše, da je v našem šolskem in družinskem okolju preveč resnosti in strogosti. 

Pogreša več smeha in dobre volje. To je ključ do uspeha na obeh področjih. »Smeh, 

sproščenost, dobra volja so »olje« vzgoje, pri kateri vedno gre za brušenje otrokovega 

značaja, osebnosti« (Pediček, 1994, str. 36). S tem naš odnos do otrok in učencev poglobimo 

in razširimo. Smeh je koristna stvar, ki učencem pomaga, da lažje osvojijo določena pravila 

ali učno snov. S tem, ko smeh in dobro, sproščeno voljo zatiramo znotraj učilnic in družine, 

naredimo otroka in učenca že v rani mladosti zagrenjenega – učencu ne pustimo, da bi bil 

mlad, veder, dobre volje. Tako se ne zna sprostiti in poveseliti, ali pa to naredi na zares 

neprimeren način. Na njegova ramena mu naložimo skrbi odraslih ljudi. 

Korthagen (2001) je še en avtor, ki se močno povezuje s Pedičkom. Oba zagovarjata, da naj 

v šolo in razrede vnašamo življenjske situacije, poudarjata pomen osebne odkritosti z učenci, 

s katerimi se srečujemo. Oba poudarjata, da je tudi vzgoja v razredu pomembna ter da smo z 

učenci taki, kot smo v resnici. Prav tako poudarja pomembnost povezovanja učiteljev s 

svojimi kolegi sodelavci. Diskusije, ki potekajo med njimi, prinašajo dobre rezultate. Tako si 

sodelavci s svojimi praksami in primeri med seboj pomagajo in rešujejo težave, s katerimi se 

srečujejo (Russell in Korthagen, 1995). 

 

4. 4 Wubbelsov model medosebnega vedenja pri vodenju razreda 

 

Wubbelsov model je nastal na podlagi Learyjevega modela medosebnega vedenja, ki izhaja iz 

terapevtskih situacij (Leary, 1957; po Wubbels in Levy, 1993, v Peklaj in Pečjak, 2015). 

Learyjev model izhaja iz predpostavke, da je vse odvisno od dveh dejavnikov: vpliva in 

bližine. Dimenzija bližine se ukvarja s stopnjo sodelovanja med posamezniki v interakciji. 

Bližina zajema na eni strani pol nasprotovanja, na drugi pol sodelovanja. Učitelj, ki 

nasprotuje, učenca drži na določeni distanci od sebe, ga kritizira, ga kaznuje. Učitelj, ki je na 

polu sodelovanja, pa z učenci sodeluje, ima z njimi odprt odnos, zanima ga učenčevo mnenje. 

Dimenzija vpliva proučuje, kdo je v interakciji med učiteljem in učencem v nad- oziroma 

podrejenem položaju, kdo vpliva na interakcijo, jo nadzoruje ter kako pogosto to izvaja. Na 

eni strani imamo dominantnost, na drugi podredljivost. Dominanten je tisti učitelj, ki 

interakcijo začenja, jo nadzoruje, postavlja pravila in uveljavlja svojo kontrolo. Podredljiv pa 

je tak učitelj, ki daje učencu svobodo, sprejema njegove pobude. Tako so učenci tisti, ki 

vodijo interakcije v razredu (prav tam). 
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Slika 4: Dimenzije Learyjevega modela (Wubbels, Creton, Levy in Hooymayers, 1993, str. 15, v Peklaj in Pečjak, 

2015). 

 

Ti dve dimenziji se razdelita še naprej na osem različnih vidikov vedenja glede na to, katera 

od oblik vedenja prevladuje v interakciji. Tako dobimo:  

- Dominantnost – sodelovanje (DS), sodelovanje – dominantnost (SD), 

- sodelovanje – podredljivost (SP), podredljivost – sodelovanje (PS),  

- podredljivost – nasprotovanje (PN), nasprotovanje – podredljivost (NP) ter  

- nasprotovanje – dominantnost (ND) in dominantnost – nasprotovanje (DN).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Adaptiran model za interakcijo v razredu (Wubbels, Creton, Levy in Hooymayers, 1993, v Peklaj in Pečjak, 

2015, str. 117). 

Rezultate razredne interakcije, dobljene s tem instrumentom, dobimo po nekaj tednih 

opazovanja in ne takoj na začetku šolskega leta. Da interakcije potečejo, mora preteči nekaj 

časa. Tako dobimo osem tipov učiteljeve drže – vedenja (Brekelmans, Levy in Rodriguez, 

1993, str. 49–52, v Peklaj in Pečjak, 2015, str. 120, 121): 

1) DS – DIREKTIVEN UČITELJ – Dobro organizira uro, jo začne in konča ob pravem 

času. Učence zna pritegniti k sodelovanju. Učencem se ne približa, a vendar občasno 

SP 
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ND 

PS 

PN 

NP 
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pokaže prijateljsko in razumevajoče vedenje. Učenci ga dojemajo kot strogega in 

resnega. Ob neposlušnosti učenca opomni na delo, ki ga mora izvesti. 

2) SD – AVTORITATIVEN UČITELJ – Delo je dobro strukturirano, vzdržuje delovno 

vzdušje, usmerjeno v naloge, a vseeno prijetno. Učiteljeva pravila so jasna. Učitelj je 

odprt za predloge učencev. Do učencev je prijateljski in odkrito pokaže zanimanje za 

vsakogar. Uporablja različne metode dela. Učenci se v razredu dobro počutijo. 

3) SP – TOLERANTEN/AVTORITATIVEN UČITELJ – Pri njem je v ospredju 

struktura, ki daje učencem večjo mero svobode in odgovornosti. Učitelj med poukom 

uporablja različne metode dela. Učitelj z učenci razvije tesnejše odnose. Učenci so 

med poukom sproščeni, v razredu je veliko spodbudne energije. Učenci dosegajo 

zastavljene učiteljeve cilje. 

4) PS – TOLERANTEN UČITELJ – Razredno vzdušje je prijetno in še bolj svobodno. 

Učenci močno vplivajo na kurikulum in pouk. Učenci se v razredu dobro počutijo in 

sledijo učiteljevim navodilom. Delajo v lastnem tempu, zato zna pouk delovati 

zmedeno. 

5) PN – NEGOTOV/TOLERANTEN UČITELJ – Tak učitelj ima težave pri vodenju 

pouka. Ure so slabo strukturirane. Velikokrat so cilji ure nejasni in nedoseženi. 

Njegova razlaga je neustrezna. Učitelj dopušča nered in usmerjenost učencev v druge 

stvari. Postavljenih pravil se učitelj ne drži dosledno, tako učenci ne vedo, kaj se bo 

zgodilo ob neupoštevanju pravil. Ne zna postaviti reda v razredu. Učiteljeva 

pričakovanja so nizka. Učenci so znotraj razreda razpuščeni. 

6) NP – NEGOTOV/AGRESIVEN UČITELJ – Med učiteljem in učenci prevladujejo 

sovražni odnosi. Drug drugega vidijo kot nasprotnika. Učenci nagajajo učitelju, ta pa 

na to neprimerno odgovarja. Učitelj želi kaznovati učence, a se pri izbiranju le-teh 

pogosto zmoti. Pravila v razredu ne veljajo. Pouk je oblikovan vsako uro na podoben 

način. Učenje v takem razredu ni na prvem mestu. 

7) ND – REPRESIVEN UČITELJ – Učitelj velikokrat jezno reagira na neprimerno 

vedenje, daje sarkastične pripombe in velikokrat kaznuje učence. Njegove ure so 

neprimerno strukturirane in organizirane. Pouk poteka frontalno in ne dopušča 

vprašanj. Učenci niso vključeni in so zelo ubogljivi. Pri takem učitelju zelo trpi 

učenčeva iniciativnost, ki je popolnoma zatrta. Tak učitelj ne loči med dominantnostjo 

in agresivnostjo.  

8) DN – NAPOREN/TEŽAK STIL VODENJA (GARAČ) – Učitelj si želi razred 

obvladovati. To mu uspe, a pri tem porabi veliko energije. Učitelj je prijazen in 

dostopen, vendar pripravlja pouk po enakem vzorcu. Učiteljeva glavna misel je 

vodenje razreda, pri tem pa pozablja na odnose z učenci. Tak način slabo vpliva na 

učence pri ustvarjanju dobrega učnega okolja. 

Za vsakega učitelja je najpomembnejše, da najde dobro, primerno razmerje med dimenzijama 

bližine in vpliva. Poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi druge stvari: učni načrt, starost 

učencev, zastavljene učiteljeve cilje. Pri vsem tem je dobro upoštevati sebe in slišati potrebe 

učencev (prav tam). 

 

 

Vodenje razreda je lahko zelo zahtevno. Učitelji se še vedno največkrat poslužujejo prvega 

načina vodenja, predvsem avtoritarnega in avtoritativnega. Današnji svet pričakuje, da je 

učitelj v prvi vrsti človek, ki zna prisluhniti potrebam učencev. Vse je odvisno od učitelja, 

njegove osebnosti, kakšen način vodenja mu je blizu. Učiteljevo vodenje razreda se razlikuje 

glede na njegovo osebnost. Težko je presoditi, katero vodenje prinaša dobro prakso. Prav to 

želim raziskati – kakšen je razred kot socialna skupina, kako učitelj/-ice v razred vstopajo, 

kakšne so njihove želje. Ali so izbrane učiteljice v razredu le za to, da učence izobražujejo ali 



RAZRED KOT SOCIALNA SKUPINA IN VODENJE RAZREDA 

Nina Kovač 

 

31 

 

se znajo z njimi tudi poveseliti? Ali učence vzgajajo? Kaj jim je pomembno ob zaključku leta: 

da je snov razreda predelana, ali da so se učenci tudi na vzgojnem in socialnem področju 

česa priučili. 

 

  



RAZRED KOT SOCIALNA SKUPINA IN VODENJE RAZREDA 

Nina Kovač 

 

32 

 

EMPIRIČNI DEL 

5 Raziskovalni problem in cilji 

Razred kot socialna skupina je temeljna enota moje raziskovalne naloge. Razred sestavljajo 

učenci, ki so si po lastnostih med seboj lahko zelo različni. Da v vzgojno-izobraževalnem 

procesu delujejo kot celota in dosežejo cilje kurikuluma, skrbi razrednik oziroma učitelj.  

Glede na zgoraj opisan raziskovalni problem, se temeljno raziskovalno vprašanje glasi: Kako 

učiteljica doživlja in vodi razred kot socialno skupino? Že izvedene raziskave (Gradišek, 

2012; Pšunder, 2011) kažejo na velik pomen učiteljičinega razumevanja razredne skupine in 

posledično načinov vodenja. V raziskavi sem se osredotočila na dve entiteti: učiteljico in 

učenca/-e oziroma razred. Ugotavljala sem značilnosti in odzive tako enih kot drugih in 

predvsem odnose med njimi. 

S pomočjo opazovanja in individualnega intervjuja z učiteljicami želim prepoznati in opisati: 

RC 1: stile vodenja razreda,                                                              

RC 2: strukturiranje pouka,                                                             

RC 3: interakcijo in komunikacijo z učencem/-i,      

RC 4: značilnosti razredne dinamike. 

6 Raziskovalna vprašanja 

RV 1a: Katere so izstopajoče lastnosti učiteljice? 

RV 1b: Kakšno je njeno vedenje med poukom? 

 

RV 2a: Kako učiteljica izvede uro: začetek, strukturiranje in zaključek? 

 

RV 3a: Kako komunicira z učencem-/i?  

RV 3b: Kako učiteljica odreagira na moteče vedenje? 

RV 3c: Kako se odzove na pozitivne spodbude s strani učenca/-ev? 

 

RV 4a: Katere so izstopajoče značilnosti razreda (klima, odnosi med učenci)?  

RV 4b: Kako učenec/-i reagira/-jo na učiteljičino vedenje? 

7 Potek raziskovanja 

V tej magistrski nalogi gre za kvalitativno raziskavo. Tehniki zbiranja podatkov sta 

opazovanje in intervju. Analiza kvalitativnega gradiva poteka s pomočjo kvalitativne 

vsebinske analize.  

 

7. 1 Raziskovalni pristop 

 

»S pojmom kvalitativna raziskava označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno 

izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v katerih 

je to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo 

števila, in brez operacij nad števili« (Mesec, 1998, str. 26, v Vogrinc, 2008, str. 47).  Tudi 
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drugi avtorji (Creswell, 1998; Denzin in Lincoln, 2000; Bogdan in Biklen, 2003; Fraenkel in 

Wallen, 2006, v Vogrinc, 2008) dajejo podobne definicije kvalitativnega raziskovanja. 

Kvalitativno raziskovanje se pogosto uporablja v družboslovju, sploh na pedagoškem 

področju, kjer so poleg rezultatov pomembni tudi sami procesi.  

Za kvalitativno raziskovanje je značilno, da preučuje lastnosti oziroma značilnosti določene 

skupine. Kvalitativni raziskovalci »izhajajo iz tega, da morajo, če želijo temeljito proučiti 

proučevano situacijo, prevzeti vlogo proučevanih oseb, najustreznejši način, kako to narediti 

in spoznati njihove poglede na proučevano situacijo, je s pomočjo medosebne interakcije« 

(Lofland in Lofland, 1995, str. 16, v Vogrinc, 2008, str. 49). Raziskovanje zato poteka v 

naravnem okolju in v kontekstu konkretnih okoliščin. Raziskovalec z vključenostjo v 

raziskovalno okolje dobi dober vpogled v raziskovalno situacijo. Pridobi podatke, ki jih ne 

more pridobiti le z besedami: vidi nebesedne odzive vključenih posameznikov v raziskavo, 

prepozna njihove želje, ideje, cilje. Hkrati pa mora imeti vedenje, da tudi s svojo prisotnostjo 

vpliva na dogajanje v dani situaciji. S takim načinom raziskovanja pride do stvarnejših 

spoznanj, ki so tudi bolj relevantna za prakso. Poročilo kvalitativne raziskave vsebuje veliko 

natančnega opisovanja in citatov. S kvalitativno raziskavo se stremi k celostnem in 

poglobljenem spoznavanju pojavov (prav tam). 

 

Kvalitativna raziskava poteka kot vrsta kratkih, zaporednih raziskovalnih sekvenc, v katerih si 

sledijo oblikovanje problema, zbiranje gradiva in analiza, reformulacija problema ali 

oblikovanje novega problema, vnovično zbiranje gradiva, analiza in drugo. Takšno 

raziskovanje imenujemo tudi sekvenčno raziskovanje (Vogrinc, 2008). Zanj je značilen 

refleksiven, povraten oziroma prožen raziskovalni načrt (Engel in Schutt, 2005). 

 

Velikokrat je kvalitativno proučevanje usmerjeno na majhno število primerov ali celo v eno 

samo proučevano osebo – študija primera. Ne uporablja se statističnih postopkov urejanja 

podatkov, ampak raziskovalec svet spoznava neposredno (Vogrinc, 2008). 

 

7. 2 Opis vzorca 

 

Vzorec raziskave je neslučajnostni in namenski.  

Za neslučajnostni vzorec je značilno, da vse enote, ki sodijo v osnovno množico, nimajo 

enake možnosti za vključenost v dano raziskavo (Vogrinc, 2008–2009).  

Za namenski vzorec je značilno, da vzorčno enoto izberemo zaradi točno določenega 

namena. S takim vzorcem zajamemo v raziskavo le posameznike širše populacije ali pa je 

zajeta le podskupina širše populacije (razred s posamezno učiteljico). Rezultatov ne moremo 

posplošiti na celotno populacijo, ker so rezultati omejeni le na proučevani vzorec (Engel in 

Schutt, 2005). 

 

Obsega tri učiteljice razrednega pouka šole iz okolice Ljubljane. Dve učiteljici sta stari 52 let, 

ena ima 44 let. Imajo različno dolgo delovno dobo. Prva učiteljica uči v petem razredu in ima 

31 let delovne dobe, druga uči v tretjem razredu in ima 20 let delovne dobe, tretja učiteljica 

prav tako uči v tretjem razredu in ima 33 let delovne dobe. Vsi trije razredi imajo po 23 

učencev. 
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7. 3 Izvedba 

 

Empirični del raziskave sem zastavila v dveh delih. Zbiranje podatkov je potekalo od aprila 

do junija 2016. Uporabila sem dve tehniki zbiranja podatkov, in sicer opazovanje in 

polstrukturirani intervju. 

 

Opazovanje je ena najstarejših in najpogostejših tehnik zbiranja podatkov v družboslovju. 

Opazovanje predpostavlja navzočnost opazovalca v določenem položaju in zbiranje podatkov 

o tem, kar se pri tem dogaja. Opazovalec zbira podatke z vsemi čutili (Sarantakos, 2005, v 

Vogrinc, 2008). V primeru moje raziskave gre za znanstveno opazovanje, kar pomeni, da je 

opazovanje načrtovano, poteka sistematično in je povezano z določenim ciljem. Gre za javno 

opazovanje, saj opazovane osebe vedo, da jih opazujem, in so seznanjene z namenom 

raziskave. Ker sem kot opazovalka postala aktiven član skupine, gre za opazovanje z 

udeležbo (prav tam). 

 

Kot omenjeno, sem za sodelovanje v raziskavi prosila tri učiteljice. Njihovo sodelovanje v 

raziskavi je bilo prostovoljno. Pri vsaki učiteljici posebej sem preživela tri dni in opazovala 

razred. Opazovala sem z udeležbo, povprečno štiri ure dnevno. Po tridnevnem opazovanju 

sem uredila zapiske in učiteljicam zapise opazovanja dala v pregled. Pridobljene podatke 

opazovanja sem kodirala in jih razporedila v že definirane štiri kategorije: 1. učiteljičino 

vodenje, 2. strukturiranje pouka, 3. interakcija in komunikacija z učencem/-i, 4. značilnosti 

razredne dinamike. Podatke sem združila in zabeležila v tabelo. 

 

Drugi del raziskovalnega pristopa je bil polstrukturirani intervju. Zanj je značilno, da se 

podatki zbirajo s pomočjo pogovorne komunikacije dveh oseb, kjer ena predstavlja 

spraševalca, druga pa intervjuvanca. Raziskovalec ima vnaprej zapisanih nekaj bistvenih 

vprašanj, ki so velikokrat odprtega tipa. Intervju ima določene prednosti pred ostalimi 

tehnikami spraševanja: spraševalec lahko prosi spraševanca za dodatno pojasnitev; 

intervjuvanec lahko prebere končno poročilo in nanj poda mnenje; intervju lahko izvajajo tudi 

ljudje, ki ne znajo brati, pisati; ima prožno tehniko – lahko se prilagaja na konkretne potrebe; 

spraševalec lahko zraven ocenjuje tudi neverbalno komunikacijo. Hkrati s prednostmi ima 

intervju tudi pomanjkljivosti: med spraševalcem in intervjuvancem se mora zgraditi 

medosebno spoštovanje in zaupanje; spraševalec se mora na intervju temeljito pripraviti, 

potrebna sta čas in znanje pri analizi odgovorov; na odgovore lahko raziskovalec nezavedno 

vpliva (Vogrinc, 2008). 

 

S posamezno učiteljico sem opravila polstrukturirani intervju. Intervju je potekal po ali pred 

poukom v prosti učilnici. Vprašanja sem s pomočjo mentorice oblikovala glede na 

raziskovalni problem in cilje. Vsebinski sklopi intervjuja so enaki kot pri opazovanju, 

temeljijo na štirih definiranih kategorijah. V osnovi so bila vprašanja že predhodno 

sestavljena, potem sem na samem intervjuju nekatera vprašanja po potrebi dodajala. Ta 

vprašanja so sestavljena izključno za potrebe naloge. Poskrbela sem, da so bila vprašanja 

zastavljena tako, da je učiteljica imela dovolj prostora za odgovarjanje. Vsak intervju sem 

posnela z diktafonom in napisala transkript, ki sem ga dala v pregled učiteljici, ki je 

odgovarjala na vprašanja. Po definiranih kategorijah sem analizirala intervju.  

 

7. 4 Kvalitativna analiza podatkov 

 

Za kvalitativno vsebinsko metodo je značilno, da skuša raziskovalec s kodiranjem in 

kategoriziranjem besedila oblikovati teoretično razlago ali pojasniti proučevan pojav. 
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Kodiranje je osrednji proces te metode in » … pomeni proces izločevanja pomena oziroma 

bistva iz posamezne enote kodiranja in poimenovanja tega bistva s kratkim imenom, to je 

kodo« (v Hesse-Biber in Leavy, 2004, str. 411, v Vogrinc, 2008, str. 62).  

Določevanje kod je popolnoma odvisno od raziskovalca. Ta se sam odloči, koliko kod bo 

določil v vsaki posamezni vrstici, stavku, odstavku analiziranega besedila. To je odvisno od: 

raziskovalnega problema, analiziranega gradiva, raziskovalčevega osebnega pristopa k 

analiziranju besedila. Raziskovalec mora biti pozoren na to, da koda predstavlja smiselno 

sklenjeno celoto. Analiza besedila poteka v šestih korakih: 1. urejanje gradiva, 2. določitev 

enot kodiranja, 3. kodiranje, 4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje 

kategorij, 5. definiranje kategorij, 6. oblikovanje končnih teoretičnih sklepov (prav tam). 

 

Pri procesu kodiranja sem uporabila deduktivni pristop. Že pred začetkom analize sem si 

pripravila seznam kod na podlagi dosedanjega poznavanja omenjene problematike in v analizi 

podatkov preverjala, ali so te kode v odgovorih ali ne. Deduktivni pristop omogoča 

sistematičnost in analitičnost, in na ta način usmerja raziskavo, vendar mora biti raziskovalec 

še vedno prožen, da tudi med analizo oblikuje nove kode (Vogrinc, 2008). 

Pri analizi nato različne kode povežemo v kategorije in jih poimenujemo. Kategorije so na 

višji ravni, abstraktnejše, predstavljajo osnovo nastajajoče teorije (prav tam). »Glavni cilj 

kvalitativne raziskave je, da končamo analizo podatkov z oblikovanjem teorije, ki se bere kot 

pripoved o pojavu, ki je bil predmet proučevanja« (Vogrinc, 2008, str. 66).  

 

Pridobljene podatke opazovanja sem kodirala in jih razporedila v že definirane štiri 

kategorije: 1. učiteljičino vodenje, 2. strukturiranje pouka, 3. interakcija in komunikacija z 

učencem/-i, 4. značilnosti razredne dinamike. Podatke sem združila in zabeležila v tabelo. 

 

Celoto gradiva za analizo dela posamezne učiteljice torej predstavljajo združeni tabelarično 

urejeni opazovalni zapisi, ki jim je dodan učiteljičin intervju. Analize bom v nadaljevanju 

predstavila in jih interpretirala za vsako učiteljico posebej, kar predstavlja eno smiselno 

celoto. Vsaka učiteljica posebej predstavlja zaključeno celoto, kar pomeni, da gre za multiplo 

študijo primera. S tem bom dobila odgovor na svoje raziskovalno vprašanje: Kako učiteljica 

gleda in vodi razred kot socialno skupino?  

8 Rezultati 

Sledi prikaz dobljenih rezultatov mojega tridnevnega opazovanja v učilnici ter individualnega 

intervjuja s posamezno učiteljico. 

Prikaze rezultatov sem razporedila v več poglavij. Začela sem s splošno legendo opazovanja, 

kjer so prikazane krajšave za določene besede, ki se večkrat ponovijo. Sledi prikaz 

rezultatov za posamezno učiteljico. Prikaz je sestavljen iz več delov: 1. Opazovalni 

zaznamki enega dne, 2. Povzetki opazovanj vseh treh dni, 3. Intervju s posamezno učiteljico, 

4. Povzetek obeh dimenzij (opazovanje, intervju) posamezne učiteljice. Prikaz rezultatov za 

drugo učiteljico je sestavljen drugače. Razlog je v tem, da učiteljica ur med seboj ni ločevala, 

temveč je med njimi le prehajala. 

V magistrsko nalogo sem vključila le zapise enega opazovanega dne, saj ostali zapisi 

temeljijo na podobnem prikazu. 

 



RAZRED KOT SOCIALNA SKUPINA IN VODENJE RAZREDA 

Nina Kovač 

 

36 

 

8. 1 Splošna legenda opazovanja 

 

Legenda: 

 

DN domača naloga 

DRU družba 

DSP dodatna strokovna pomoč 

DZ delovni zvezek 

GUM glasbena umetnost 

MV miselni vzorec 

OŠ osnovna šola 

PPT PowerPoint predstavitev 

SPO spoznavanje okolja 

U učenci 

U1 
posamezni učenec, ki je označen z zaporedno 

številko 

UČB učbenik 

UČIT učiteljica 

VPR vprašanje/a 

Z zobozdravnica 

ZV zvezek 

* 1. interakcija med učiteljico in učenci 

** 2. interakcija med učiteljico in učenci 
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8. 2 Učiteljica 1 

8. 2. 1 Opazovalni zaznamki enega dne, učiteljica 1, 5. r. 
 

OPAZOVALNI ZAZNAMKI O POTEKU URE – GOSPODINJSTVO 

UVOD 

- Na začetku ure je v razred prišla zobozdravnica in so skupaj pregledovali ustno higieno – glej opombe. 

- UČIT pove, da bodo nadaljevali z gospodinjstvom. 

- UČIT želi, da U pripravijo mapo z izdelki – trije U je nimajo, UČIT to zapiše v svoj ZV. 

OSREDNJI DEL 

- UČIT želi, da si razdelijo liste, črtalnike – trije U se javijo, da delijo stvari po razredu, v razredu nastane nemir. 

- UČIT jih pomiri, želi, da na list napišejo nov naslov Vozli – U se umirijo ter prepišejo navodilo s table. 

- UČIT pozvoni z zvončkom in na tablo napiše prvo nalogo. 

- U2 dvigne roko, želi črtalnik; UČIT je ne vidi, naprej deli nitke. 

- Ko UČIT razdeli vsem U nitke, se UČIT postavi pred razred, obrne se proti tabli in jim pokaže, kako se naredi vozel, zraven pa opisuje, 

kaj dela (naredi zanko, en del niti da skozi luknjo na zanki, zategne, da nastane vozel) UČIT vozel dela na debelejši vrvi, da U dobro 

vidijo. U jo opazujejo, potem poskušajo sami narediti vozel – nekateri so zelo spretni, drugi imajo pri tem težave.  

- Sledi druga naloga, zopet UČIT na tablo zapiše navodilo, U ga prepišejo; vsak mora narediti na novi nitki pet vozlov, če končajo prej, 

pomagajo sošolcu. 

- U razdelijo drugo nitko. 

- Tisti U, ki hitro končajo z delom, klepetajo; UČIT hodi po razredu in pomaga tistim, ki potrebujejo pomoč, »Je kar težko tele vozle 

delat?« UČIT prosi U12, naj glasno ubesedi, kako se dela vozel – U12 ponovi postopek delanja vozlov. 

- UČIT na tablo napiše tretjo nalogo – U jo prepišejo, zopet si razdelijo nove nitke in naredijo vozel.  

- UČIT pokaže, kako naredijo vozel iz dveh koncev ene nitke, zopet dela z debelejšo vrvjo. 

- UČIT vpraša, ali kdo hodi k tabornikom – dva U dvigneta roko, U6 pove, da hodi h gasilcem ter da od tam pozna vozle. 

- UČIT pove naslednje navodilo in ga napiše na tablo; doma morajo najti različne vrvice (volno, nitke) ter ponoviti vozle, ki so se jih danes 

naučili ter jih prilepiti na list. 

- U prepisujejo navodilo, U1 opozori UČIT, da je na črki Č pozabila strešico; UČIT se zahvali za opozorilo in popravi napako. 
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- UČIT želi, da vse nitke prilepijo na list. Če bodo doma potrebovali pomoč, naj prosijo za pomoč starše, stare starše.  

- U10 hodi po razredu in deli lepilni trak. 

- UČIT želi, da si uredijo mape za gospodinjstvo; pove jim, da bodo naslednji teden začeli s šivanjem. 

- UČIT posebno opozori pet U, če so zapisali DN; U9 ji odgovori: »Aja!«, UČIT komentira, da se »aja ponoči«. 

- UČIT hodi po razredu in gleda, ali so zapisali, kaj je za DN, U sprašuje, ali so že šivali. 

- U pospravljajo svoje stvari in v rokovnike zapisujejo DN. 

ZAKLJUČEK 

- Zazvoni, U popravljajo svoje stvari in se pripravijo na naslednjo uro. 

OPOMBE (PRED URO) 

- V razred pride Z in sledi pregledovanje ustne higiene. 

- Razred se umiri, UČIT pove, da lahko še malo poklepetajo, med tem se pogovarja z Z. 

- Sledi pregled zob, razred se postavi v kolono, Z vsakemu na jezik kane nekaj kapljic barvila, U si ga nanesejo na vse zobe, potem umijejo 

usta v umivalniku. 

- Pri umivalniku se naredi kolona, U se začnejo zabavati, UČIT stopi tja in naredi red. 

- Zopet se postavijo v kolono, Z predse postavi ogledalo in si skupaj ogledajo, kako ščetkajo zobe. 

- Ena U ne pokaže zob – starši ne pustijo nikakršnega javnega udejstvovanja. 

- UČIT in Z sta zgroženi, ker je njihova ustna higiena izredno slaba (sami polži), UČIT komentira, da si morajo vsaj dvakrat dnevno dobro 

umiti zobe ali pa pojesti vsaj eno jabolko. 

- Zopet naredijo kolono pri umivalniku, da si umijejo ščetke, nato se vsak usede na svoje mesto, Z vzame veliko protezo in ščetko ter 

skupaj umivajo zobe. 

- Nekateri pozabijo svoje ščetke doma, za DN dobijo, da izdelajo MV z naslovom Skrb za čiste zobe, ki ga bo U ocenila. 

- Zopet si na zobe vsi nanesejo tekočino ter še enkrat pregledajo zobe skupaj z Z, tokrat so rezultati malce boljši; Z in UČIT še enkrat 

poudarita, kako pomembna je dobra ustna higiena. 

- v razredu je nemir, U spirajo ščetke, se pogovarjajo, drugi že čakajo na nadaljevanje pouka, UČIT in Z izmenjata še nekaj besed, potem Z 

zapusti razred in UČIT nadaljuje s poukom.  
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OPAZOVALNI ZAZNAMKI O POTEKU URE – MATEMATIKA 

UVOD 

- UČIT želi, da se po razredu poberejo kontrolne naloge, javi se U23 in hitro pobere vse naloge. 

- V razredu je nemir – UČIT je huda: »Imate dve možnosti: ali strmiš v tale rumen magnet na tabli ali pa greš iz razreda in pokličeš starše. V 

takem nemiru se ne da delat!« 

- U se umirijo. 

OSREDNJI DEL 

- Skupaj pregledajo nalogo; U sledijo pregledovanju naloge. 

- UČIT želi, da govorijo bolj razločno in naglas, demonstrira jim, kako morajo govoriti, nekateri U med pregledovanjem klepetajo. 

- UČIT hodi po razredu in pregleduje njihove zapise v ZV, U poslušajo UČIT, ko razlaga o primernem zapisu v ZV. 

KAJ 

OPAZUJEM 

UČITELJIČINO 

VODENJE 

STRUKTURIRANJE 

POUKA 

INTERAKCIJA IN 

KOMUNIKACIJA Z 

UČENCEM/-I 

RAZREDNA DINAMIKA 

SITUACIJE 

V RAZREDU 

UČITELJICA 

- hiti, da bi vse 

naredili, 

- spodbuja, da ji 

sledijo, zelo natančno 

jim prikaže delanje 

vozlov 

- pomaga, jih usmerja, 

nekaterim celo naredi 

vozle 

UČITELJICA 

- od ure je ostalo zelo malo 

časa, UČIT izkoristi to, da 

nadaljuje z 

gospodinjstvom, kljub 

temu, da je na vrsti družba 

UČITELJICA 

- UČIT pomaga U pri delanju vozlov, 

jih usmerja, nekaterim celo sama 

naredi vozle 

- nekateri U imajo velike težave z 

delanjem vozlov 

- UČIT zanima, ali kdo že pozna 

vozle – nekateri U povedo, da hodijo 

k tabornikom 

- UČIT se zmoti, na to jo opozori U1, 

ki se mu lepo zahvali in popravi 

napako 

UČENEC/-I 
- pri deljenju črtalnikov, niti, 

lepilnega traka so izbrani 

vedno isti U, to se ostalim ne 

zdi pošteno 

- U si med seboj pomagajo pri 

delanju vozlov, hitrejši 

pomagajo tistim, ki so manj 

spretni, to delajo z veseljem  
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- UČIT se ustavi pri U5 in mu pove, da je njegov zapis neurejen, želi, da označi posamezno nalogo. 

- UČIT poudari, da morajo dobro označiti vsako posamezno nalogo, da jo kdorkoli, ki jo išče, najde razločno zapisano v ZV. 

- UČIT želi nadaljevati s pregledom DN. 

- U11 se zmoti pri branju; UČIT ga lepo popravi. 

- V razredu je nemir, UČIT začne čisto potiho razlagati naprej, sprva U ne opazijo in ne slišijo UČIT, počasi opazijo, kaj dela UČIT in drug 

drugega mirijo. 

- Dva U se ne umirita, UČIT stopi do njiju in ju opozori, da ne delata tega, kar ona želi. 

- UČIT da navodilo, naj odprejo UČB in skupaj pogledajo račun, U sledijo, berejo po vrsti besedilo iz UČB, UČIT povzema. 

- UČIT želi, da odprejo ZV in zapisujejo račune. 

- U22 na glas reši račun, izračuna ga na kratek način, UČIT jo pohvali, nato pokliče U7, da izračuna še enkrat, po daljši poti. 

- U hodijo na tablo reševat račune, UČIT hodi po razredu in gleda zapise v ZV. 

- En račun reši UČIT na daljši in krajši način, malo se zmede, popravi napako ter želi, da U zapišejo oba računa v ZV, U so malo zmedeni, 

nekateri U že razumejo reševanje računov, drugim še ni vse jasno. 

- Nadaljujejo reševanje, UČIT pohvali U4, ker je dobro rešila račun, UČIT zahteva, da črto delajo z ravnilom. 

- U rešujejo račune individualno. 

ZAKLJUČEK 

- Zazvoni. 

- U22 komentira, da je to zelo lahko. 

- UČIT zapiše na tablo DN. 

- Reditelji si gredo umit roke ter po malico. 

OPOMBE 

- U23 me je vprašal, koliko časa bom še prisotna v razredu, povem mu da še kak dan, U 23 je žalosten in razočaran; povprašam ga, zakaj ga 

to žalosti, odgovori mi, da odkar sem v razredu, je UČIT bolj prijazna. 

KAJ 

OPAZUJEM 

UČITELJIČINO 

VODENJE 

STRUKTURIRANJE 

POUKA 

INTERAKCIJA IN 

KOMUNIKACIJA Z 

RAZREDNA DINAMIKA 
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OPAZOVALNI ZAZNAMKI O POTEKU URE – SLOVENŠČINA 

UVOD 

- UČIT želi, da poravnajo vrste. 

- U so zmedeni, kateri predmet imajo. 

- Pogovarjajo se o nebesnih znamenjih. 

- UČIT zanima razlika med liro in harfo – U ne vedo, zato jim pojasni ob risbi, ki jo nariše na tablo. 

OSREDNJI DEL 

- UČIT sprašuje U, ali poznajo kakšno grško bajko, ali so že kakšno prebrali – U16 obnovi grško bajko o Liri. 

UČENCEM/-I 

SITUACIJE 

V RAZREDU 

UČITELJICA 

- želi, da dosledno 

zapisujejo račune v ZV 

- tudi zapise na tabli 

popravlja, da so zapisani 

pravilno 

- to uro UČIT nameni 

utrjevanju snovi 

- razlaga, utemeljuje 

račune, nadaljujejo z 

individualnim delom 

UČITELJICA 

- UČIT uro strukturira: na 

začetku skupaj pogledajo 

DN, nato sledi 

individualno delo, 

rezultate preverjajo na 

tabli 

UČITELJICA 

- UČIT je jezna, ker je v razredu 

nemir, zahteva, da gledajo v rumen 

magnet 

- med preverjanjem naloge UČIT 

zahteva, da je U govorjenje glasno, 

jasno in razločno 

- UČIT pove U5, da je njegov zapis 

neprimeren ter naj se v prihodnje bolj 

potrudi 

- ker je razred preglasen, UČIT 

nadaljuje s čisto tiho razlago 

- dva učenca ne nehata klepetati, 

UČIT stopi do njiju 

- U7 razume računanje na kratek 

način, UČIT jo pohvali  

UČENEC/-I 
- med pobiranjem kontrolnih 

nalog je v razredu živahno, U 

se smejijo, pogovarjajo 

- pri delu v ZV se hitrejši U 

dolgočasijo 

- takrat začnejo motiti soseda, 

igrajo se s torbo, puščico … 
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- UČIT jo pohvali in pove, da bodo danes prebrali to bajko, ki jo je sošolka ravnokar obnovila. 

- U odprejo berila in začnejo sami tiho brati besedilo; v razredu je tišina; UČIT hodi po razredu, ko preberejo, se o prebranem pogovarjajo, 

UČIT želi, da dvignejo roko. 

- UČIT vodi pogovor o besedilu, vsako VPR dvakrat ponovi, U sodelujejo v pogovoru, odgovarjajo v celih povedih. 

- U10 se vrti na stolu in ne sledi pogovoru; UČIT jo vpraša, ali bo sodelovala pri pouku. 

- U15 klepeta – UČIT to opazi in spodbudi U15, naj kar nadaljuje, ker že vse ve, ona pa se bo usedla in poslušala – U15 se umiri. 

- UČIT pove, da bodo besedilo še enkrat glasno prebrali, vsak prebere eno poved, zraven UČIT razlaga neznane besede, U sodelujejo pri 

razlagi neznanih besed in glasno berejo. 

- Nekaterim U je koncentracija padla – igrajo se z lepilom, puščico, zlagajo stvari v puščico; UČIT to opazi in komentira, če je danes kak 

poseben dan; U se poskušajo umiriti in zbrati ter sodelovati pri pouku. 

- UČIT želi, da se med seboj poslušajo, opozori U1, ki zopet mrmra. 

- Berejo naprej, U4 popravi U5, ker je narobe prebral. 

- UČIT opozori, da so med branjem pozorni na nenavadna imena, zahteva, da ta imena berejo po zlogih, ker je tako lažje – pokaže primer 

takega branja. 

- U20 in U21 se pogovarjata, katera bo prva brala. 

- U22 in U23 se razveselita, ker je zmanjkalo besedila in jima ni treba glasno brati. 

- UČIT želi, da še enkrat tiho preberejo besedilo, ko končajo, želi, da dvignejo roko, da dobijo list z VPR. 

- UČIT opozori U7, da je potrebno besedilo začeti brati na začetku – U7 malo sanjari. 

- UČIT hodi po razredu, deli liste z VPR. 

- U8 prva konča z branjem, ni navdušena, ko dobi list z VPR (veliko jih je), napiše naslov v ZV in začne z odgovarjanjem. 

- UČIT še enkrat na glas povzame, da v ZV napišejo naslov besedila, napišejo datum, prilepijo list ter začnejo odgovarjati na VPR. 

- U začnejo z delom, nekateri se med seboj pogovarjajo o odgovorih. 

ZAKLJUČEK 

- Zazvoni, UČIT pove, da so VPR za DN; razdeli jih tistim, ki VPR še nimajo. 

- U pospravijo svoje stvari in se pripravijo na DRU. 
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OPAZOVALNI ZAZNAMKI O POTKU URE – DRUŽBA 

UVOD 

- Zazvoni, UČIT še ni v razredu. 

- U se prosto sprehajajo po razredu, se glasno pogovarjajo med seboj. 

- Vrata učilnice so zaprta. 

- Z vstopom UČIT v razred vsi hitijo na svoja mesta in se umirijo. 

OSREDNJI DEL 

- Dve učenki zamudita začetek ure, v razred prideta za UČIT, UČIT le pogledata, dekleti se hitro usedeta na svoje mesto. 

- UČIT zanima, kakšen naslov so napisali zadnjič v ZV – nihče ne odgovori. 

- UČIT pove, da je bil naslov Mostiščarji oziroma Koliščarji. 

- UČIT in U sodelujejo v pogovoru in ponavljajo, kaj že vedo o mostiščarjih – nekatere stvari se večkrat ponovijo – to UČIT zelo moti. 

- UČIT pohvali napačno učenko, svojo napako popravi in se opraviči pravi učenki. 

KAJ 

OPAZUJEM 

UČITELJIČINO 

VODENJE 

STRUKTURIRANJE 

POUKA 

INTERAKCIJA IN 

KOMUNIKACIJA Z UČENCEM/-I 

RAZREDNA DINAMIKA 

SITUACIJE 

V RAZREDU 

UČITELJICA 

- želi, da U poslušajo 

branje in sodelujejo v 

pogovoru z njo 

- vodi uro, ne pusti, da 

karkoli spremeni njeno 

dogajanje 

UČITELJICA 

- uro strukturira – najprej 

je pogovor o nebesnih 

znamenji in o razliki med 

harfo in liro 

- sledi branje grške bajke 

- zapis odgovorov na 

VPR 

UČITELJICA 

- najprej želi, da poravnajo vrste, šele 

nato začnejo z delom* 

- UČIT sodeluje v pogovoru z U o 

razliki med liro in harfo – ne vedo, 

zato jim sama pojasni 

- branje grške bajke 

- U postanejo nemirni – UČIT zanima, 

kaj je z njimi narobe 

- sledi pogovor o besedilu, pri katerem 

U sodelujejo z UČIT 

- UČIT hodi po razredu in pregleduje 

zapise 

UČENEC/-I 
- ne vedo, kaj imajo na 

sporedu, ker je vrstni red ur 

malo obrnjen* 

- U20 IN U21 se pogovarjata, 

katera bo prva brala 

- U22 in U23 se razveselita, 

ker je zmanjkalo besedila in 

jima ni potrebno brati 

- U nadaljujejo z 

individualnim branjem in 

odgovarjanjem na VPR 
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- U11 gleda po razredu, kdo ga bo pogledal, da se bo lahko začel smejati, nihče ga ne pogleda. 

- UČIT poskuša, da bi vse U zajela v sodelovanje, želi, da bi bili vsi aktivni – nekateri ne sodelujejo, se igrajo z različnimi stvarmi: puščico, 

svinčniki, ZV. 

- UČIT jih spodbuja, da se spomnijo še kakšnega podatka s pomočjo sličic, ki jim jih prikazuje. 

- U13 želi nekaj dodati, a se pri poimenovanju zmoti, saj namesto živinoreje reče nekaj drugega – razred se zasmeji – UČIT to ustavi in 

pove, da je pravilno mislil. 

- U6 in U17 najbolj sodelujeta – očitno jim je ta tema zelo zanimiva, ostali so videti izčrpani, koncentracija je slaba (ležijo na mizi, brskajo 

po torbi). 

- UČIT jim pripravi nekaj slik, ki jih reditelji razdelijo po razredu in jih nalepijo v ZV, zraven dopišejo besedo, ki pove, kaj slika prikazuje. 

- V razredu je zopet nemir, ker U delijo slike, iščejo in si sposojajo lepila in škarje. 

- Deklici klepetata, UČIT želi, da ena od njiju ponovi, kar je rekla, seveda ne zna ponoviti – UČIT ju opozori, da ju bo presedla, če bosta 

klepetali, dekleti se le spogledata. 

- UČIT razdeli zadnji list in pove, naj ga sami rešijo, ona hodi po razredu in gleda odgovore. 

- Vsak U sam dopolnjuje zadnji list. 

- U23 se spakuje sošolcu, UČIT to opazi in komentira, da ga ima dovolj ter naj on odvodi uro do konca, UČIT ga gleda in čaka, U23 je 

presenečen, prestrašen, ne ve, kaj bi naredil. 

- V razred pride svetovalna delavka in izmenja z UČIT nekaj besed, želi govoriti z U7. 

- U7 gre do svetovalne delavke in uredita to stvar (ne vem, o čem govorita). 

ZAKLJUČEK 

- Zazvoni. 

- U vsi srečni, da je konec, hitijo pospravljati svoje stvari. 

- UČIT jih ustavi, kam se jim tako mudi, ne dovoli, da pospravijo do konca. 

- U je ne poslušajo in pospravijo svoje stvari do konca v torbe. 

- UČIT se vda, želi, da reditelji ostanejo in pospravijo razred, ostali lahko zapustijo razred. 
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8. 2. 2 Povzetki opazovanj, učiteljica 1 
 

KAJ OPAZUJEM 
UČITELJIČINO 

VODENJE 

STRUKTURIRANJE 

POUKA 

INTERAKCIJA IN 

KOMUNIKACIJA Z 

UČENCEM/-I 

RAZREDNA 

DINAMIKA 
ŠTEVILO 

PONAVLJANJ 

KAJ 

OPAZUJEM 

UČITELJIČINO 

VODENJE 

STRUKTURIRANJE 

POUKA 

INTERAKCIJA IN 

KOMUNIKACIJA Z UČENCEM/-I 
RAZREDNA DINAMIKA 

SITUACIJE 

 V RAZREDU 

UČITELJICA 

- vodi uro odločno, po 

ustaljenem ritmu 

- želi da U aktivno 

sodelujejo pri pouku 

UČITELJICA 

- ponovijo snov, nato 

sledi zapis v ZV 

UČITELJICA 

- skupaj ponavljajo, kaj že vedo o 

mostiščarjih 

- odgovori se ponavljajo, to UČIT zelo 

moti 

- učit pohvali napačno učenko, razred 

jo opozori, UČIT popravi napako 

- UČIT skuša zaobjeti vse U v 

pogovor in utrjevanje snovi 

- U13 se napačno izrazi, vsi ostali U se 

zasmejijo, UČIT hitro umiri situacijo 

- U23 se spakuje sošolcu, UČIT to vidi 

in zahteva, da nadaljuje vodenje 

pouka, U23 je prestrašen in se umiri 

 

UČENEC/-I 
- deček išče nekoga v razredu, 

da bi se skupaj smejala, 

nikogar ne najde 

- U ne poslušajo odgovorov, 

med seboj se ponavljajo 

- U so utrujeni, koncentracija 

pada 

- pojavi se klepetanje pri 

deklicah, UČIT je jezna nanju 
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18-krat 

- pove navodilo  - dobra komunikacija 

(UČIT in U sprašujejo in 

odgovarjajo na vprašanja) 

- U sodelujejo pri pouku 

(se javljajo kot 

prostovoljci) 

 

12-krat 

- zahteva dosleden zapis v 

zvezke, hodi po razredu 

- UČIT vodi celoten pouk 

(razlaga snov, frontalno 

delo, samostojno delo) 

- UČIT jezna na U, ker je 

ne poslušajo, se pojavi 

nemir, domača naloga ni 

narejena 

- v razredu se pojavi nemir 

 

11-krat 

- zahteva doslednost pri 

prinašanju šolskih 

potrebščin k pouku 

- pregled domače naloge - UČIT umiri razred 

(zvonček, dvigne roko, 

čaka, opozori učenca) 

- U samostojno izvajajo 

dane naloge 

 

 

10-krat 

- konkretno pokaže snov 

(vozli, reši matematični 

račun, prebere težjo 

besedo) 

- ponavljajo, utrjujejo snov - UČIT U opozarja na 

njihove naloge, na kaj 

morajo biti pozorni, 

spodbuja razred pri 

sodelovanju 

- U si med seboj pomagajo 

- U ne želijo biti 

prostovoljci pri reševanju 

nalog na tablo 

9-krat - ponovi razlago snovi, ki 

je U ne razumejo 

 - UČIT ponudi svojo 

pomoč U (pri računanju)  

 

8-krat   - UČIT pohvali, spodbuja U  

 

7-krat 

  - UČIT prosi za pomoč 

(pobiranje potrebščin, 

smeti, kontrolnih nalog, 

prostovoljci) 

 

6-krat   - UČIT ne opazi, da je U 

koncentracija padla 

 

5-krat   - UČIT pokliče U, ker se  
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nihče ne javi 

 

4-krat 

- opozarja na jasno, glasno 

in razločno govorjenje 

 - UČIT se šali 

 

- med U se pojavi 

navdušenje, veselje, 

posmeh 

3-krat   - UČIT ne reagira na U 

sprehajanje po razredu 
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8. 2. 3 Intervju z učiteljico 1 
 

Pri svoji raziskavi sem opazovala vaše vodenje in strukturiranje pouka, komunikacijo z 

razredom ter lastnosti vašega razreda. 

Prinesla sem v pregled svoje zapiske, ki sem jih delala tekom opazovanja. 

UČITELJIČIN KOMENTAR MED BRANJEM MOJIH ZAPISKOV OPAZOVANJA: Smeh, 

ja, tako, take stvari. Ja, poglej, to pač imam, in to zaradi tega, da vstanejo, se umirijo in 

pokažejo, da so me opazili in so pripravljeni na delo. A vse to si ti zapisala … Aha, ja, ja, tako 

… Joj, koliko imam dela po razredu! Smeh. »Nihče se ne javi,« ja itak, ja lej … Navodila! 

»Začne se prepir, kdo je kaj storil in kdo ne« – to je pa vedno! »Zdaj je pa tega dovolj, bom 

morala poslati koga ven iz razreda.« Ja tudi to moram kdaj reči, tako to je. Letos imam take 

»kavboje« v razredu, ja, pouk poteka večinoma frontalno. Ja, zelo na ostro, drugače ne gre. 

Med poukom je v redu, drugače je med odmori in po pouku, v podaljšanjem bivanju pa je 

razred zelo razigran. Tak razred sem dobila. Fantje v tem razredu so zelo močni, vedno si 

pomežikajo, se pogovarjajo. Dekleta so bolj mirna. Drugače se imajo pa učenci v redu, se 

hihitajo, pogovarjajo, kam bodo šli, kdo gre s kom na tortico, kdo gre h komu na rojstni dan. 

Prosim, da odgovorite na naslednja vprašanja: 

1. Letnica rojstva: 1964.  

2. Delovna doba: 31. 

3. Koliko različnih razredov ste učila: V 5. razredu poučujem že 14 let, začela sem v 

kombinaciji 1.–2. razred, kjer sem bila 14 let, 4. razred sem poučevala med prehodom 

iz devetletke v osemletko – trikrat sem šla naprej z učenci iz 4. v 5. razred. Le v 3. 

razredu nisem nikoli poučevala. Najbolje mi je bilo, ko sem šla z učenci skupaj iz 4. 

razreda naprej v 5. To je pomenilo, da so bili učenci mene že navajeni, jaz njih, in 

septembra nisem izgubljala časa, da se pravila utrdijo, ne ukvarjaš se z disciplino in 

vsemi stvarmi tako kot ostale učiteljice, ampak je že vse utečeno. Točno veš, pri 

katerih učencih so težave. Tak način dela pa tudi ne odgovarja vsem učiteljicam, sploh 

če je razred težak ali pa se kakšen učenec in učiteljica ne ujameta. Tako se mi zdi na 

naši šoli v prvi triadi predolga doba, ker je ista učiteljica v kombinaciji 1.–2.–3. 

razred. Bolj logično se mi zdi, da je ista učiteljica v 1. in 2. razredu, v 3. pa je nova. 

Tako je bilo v 8-letki.  

4. Kako ste se počutila, ko sem bila v razredu prisotna, vas je to motilo: Ne, jaz imam 

toliko študentov, da sem tega že navajena, malo drugače je bilo. Ne veš točno na 

kakšnih »napakah« te bo študent ujel. Drugače je pouk potekal kot običajno. Tudi 

učenci so bili v redu, brez posebnosti. Le spraševala nisem, da se ne bi kateri od 

staršev javil, da je bilo učencu nerodno zaradi tvoje prisotnosti. Meni je čisto v redu, 

da kdo pride v razred, samo da sem jaz o tem predhodno obveščena. Tudi doma pri 

obiskih je zaželeno, da se ti napovejo. Meni to ne predstavlja nobenega problema. 

Če se na začetku ustaviva pri STRUKTURIRANJU POUKA, me zanima: 

1. Ali vedno strukturirate ure, tako da imajo uvod-jedro-zaključek? Ja, jaz vedno 

strukturiram pouk tako na uvod, da ponovimo, kaj že vejo, da vidim, koliko imajo 

predznanja. Pri zaključku pa je velikokrat odvisno, kako se ura izpelje. Se zgodi, da 

zaključka ni, ker smo osrednji del preveč podaljšali. 

2. Čemu pri učni uri posvečate še posebno pozornost? Največ časa posvečam začetku 

ure oziroma motivaciji. Tako preverim, koliko otroci vejo, jih motiviram, da začnejo 
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razmišljati. To se mi zdi najtežje: pripeljati učence do nečesa, npr. da sploh začnejo, 

pripravijo potrebščine, odprejo učbenike in zvezke. Vedno več časa se potrebuje za 

samo motivacijo, da učence pridobim, me začnejo poslušati in sodelovati pri pouku. 

3. Kaj vam je najbolj pomembno, da dosežete pri vsaki uri? Da vsaj večina učencev 

doseže osnovne cilje, da učenci razumejo snov, o čem se sploh pogovarjamo ter da 

jih je čim več aktivnih – zato hodijo k tabli, jih kličem, vsi glasno berejo, govorijo. 

Saj si videla sistem reševanja primerov na tablo – da niso vedno eni in isti pred tablo, 

da imajo vsi možnost sodelovati pri pouku. 

4. Kakšne izkušnje imate s tem, da učenci sami ustvarjajo pouk (si izmislijo pot, po 

kateri pridejo do postavljenega učnega cilja, in učenci tudi predlagajo dejavnosti? Joj, 

to je tako moderno! Najbolj se vidi ustvarjalnost pri likovni, glasbi, ko sami igrajo na 

instrumente, si izmislijo kakšen ples … Drugače pa … Poglej, ne bi mogla ravno reči, 

da veliko delam na tem … Veš, ustvarjalnost … Če kakšnega učenca kaj zelo zanima, 

potem naredi kakšno stvar/izdelek/plakat doma in potem prinese v razred pokazat. 

Zelo se poudarja ustvarjalni pouk in vseživljenjsko učenje. Koliko je učenec 

ustvarjalen oziroma koliko delamo po nekem kalupu, nekem sistemu. Recimo: veliko 

je odvisno tudi od snovi. Pri matematiki je potrebno delati po nekem sistemu. Pri 

matematiki se ustvarjalnost kaže pri reševanju nalog, na kakšen način pride do rešitve, 

nekaj je potrebno delati po sistemu, pri besedilnih nalogah pa do rešitve prideš na 

različne načine. Pri slovenščini samostojno pišejo spise ali pa nadaljujejo zgodbe. Pri 

družbi jim rečem, da prinesejo v razred kakšne slike, predmete, ki se navezujejo na 

obravnavano snov in o tem kaj povejo. Naravoslovje enako. 

5. Zanima me, ali menite, da je nivo splošne razgledanosti zares padel ter komu/čemu 

pripisujete to krivdo? Da, nivo je močno upadel. To ni le 

družba/slovenščina/naravoslovje … Mi v šoli to le »popredalčkamo.« Učenec pa mora 

med seboj snov povezovati. Zdi se mi, da nas je sam sistem tako pripeljal, da je 

splošno znanje upadlo. Mi v sistemu preskakujemo neke korake. Na primer: v 1. in 

2. razredu smo prej namenjali veliko več časa le grafomotoriki, za pisanje in štetje 

glasov, šteli smo besede in veliko, veliko brali. Tega sedaj ni toliko, povečal se je 

obseg snovi. Z otroki se premalokrat pogovarjamo, zakaj določeno snov delamo. 

Učencem ne osmišljamo stvari, ampak jih le obremenjujemo z njimi. Pri devetletki 

imam občutek, da se delajo stvari v prazno. Kdo dela – učiteljice, ki imajo veliko 

dela s pripravo materiala, pripomočkov, učenci pa ne vedo, zakaj je vse to 

potrebno. Pri naravoslovju se na primer snovi vlečejo od 1. razreda naprej: presajanje, 

pretakanja. Znanje ni osmišljeno, učencem je težko dopovedati, da se je potrebno lepo 

usesti za mizo in navodilo tudi večkrat prebrati. Ja, splošna razgledanost in znanje 

branja sta močno upadla. S kakšnimi knjigami pridejo k bralni znački – slikanice! To 

sodi v 2. razred. Tako je tudi besedni zaklad slab. Branje je osnova – moraš se umiriti 

in misliti na to, kaj delaš, enako pisanje. Otroci vedno manj pišejo. V možganih 

potekajo taki procesi, ki to povezujejo, in to je dobro. Z branjem pridobivaš besedni 

zaklad, pridobivaš besedišče, lažje je oblikovati besedilo in prebrati strokovno 

besedilo pri naravoslovju. A namen devetletke je to, da se vse dela površno, snovi pa 

je ogromno. Mi se trudimo dati ta balast stran, a vsega pa tudi ne moreš izpustiti. Če 

osnova ni dobra, učenec ne more dobro slediti pouku.  

Opaža se tudi, da starši zvezkov doma ne pregledujejo. Kar se naredi za šolo, se 

naredi v šoli, v podaljšanem bivanju – tu pa je šolskemu delu namenjena le ena šolska 

ura. Za učenje ni časa, v šoli pa si učenec zapomni le, kar pove učitelj in kar sliši od 

ostalih. In to pomnjenje je seveda zelo različno od vsakega posameznika posebej. Tudi 

odnos učencev do šole – za večino šola ni pomembna, ampak je nujno zlo – v sedanji 

šoli je prisotna čudna klima. Starši so nekoč učence spodbujali, naj bodo v šoli pridni, 
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naj poslušajo učitelja, danes pa tega ni. Starši se velikokrat skrivajo za tem, da so 

njihovi otroci že samostojni in njihovo pregledovanje domačih nalog ni potrebno. A se 

ne zavedajo, da že s tem, ko otroke vprašajo po domači nalogi, jim dajo neko povratno 

informacijo, pokažejo, da se zanimajo za njihovo šolsko delo. Vsak dan potrebujejo 5 

minut, da jim otrok pokaže nalogo in ga potem malo povpraša, kaj so danes pri pouku 

delali. Tako dobi otrok od svojih staršev povratno informacijo, da starše zanima, kaj 

dela v šoli. Lahko je reči, da je otrok samostojen, ampak nekateri učenci še vedno 

resnično potrebujejo malo več spodbude iz okolice. Jaz ne zahtevam, da starši sedijo 

ob otroku cele popoldneve in se z njimi učijo, le da preverijo, kaj otroku gre, kaj ne. V 

petem razredu je potrebno kakšno stvar narediti tudi doma. Tako bi si tudi lažje 

razlagali, zakaj vsi učenci nimajo samih petic. 

VODENJE POUKA: 

1. Ko vstopite v razred, učenci spremenijo svoje obnašanje, se umirijo in pripravijo na 

pouk. Ali lahko to komentirate? To so pravila šolskega reda in za pouk potrebuješ 

mir. Jaz še vedno vztrajam, da če ti želiš nekaj zares delati, potrebuješ določen mir, 

umirjenost, da se človek/otrok umiri. Velikokrat se sedaj pojavlja, da se nemir skriva 

za tem »ustvarjalnim nemirom«. Sama trdim, da v našem šolskem sistemu zelo trpijo 

tisti otroci, ki ne morejo delati zaradi drugih motečih otrok. Isto je doma, sej ne 

moreš delati, če imaš prižgano televizijo ali radio. Mi imamo z otroki dogovor, da ko 

jaz pridem v razred, oni vstanejo, se umirijo in mi s tem pokažejo, da so me v razredu 

opazili in so pripravljeni na pouk. Moja naloga v razredu je, da pouk vodim, in 

učenčeva naloga je, da me posluša. 

2. Kaj menite, kako vaši učenci vidijo vaše poučevanje? Ste kdaj dobila kakšen njihov 

komentar? Ja, včasih rečejo, da sem stroga. Včasih opazijo, da sem tečna, ker sem. 

Včasih grem komu tudi na živce, ker ga vedno opozarjam. Je vsaj opazil, da mu grem 

na živce. Jaz sem v razredu neka avtoriteta in sem v razredu, da učencem 

onemogočim, da bi počeli, kar si sami poželijo. Sem pristaš tega, da učenci ne morejo 

voditi pouka, lahko vodijo skupino, drugače pa ne more 10-letni otrok voditi sveta 

naprej. V razredu, kakorkoli se gremo sodobno šolo, je učitelj avtoriteta. Si pa mora 

vsak učitelj izboriti svojo avtoriteto. Kakšne kolegice imajo v razredu problem, da je 

učenci ne poslušajo. Avtoriteto si moraš znati ustvariti. O nekaterih stvareh se z 

učenci ne pogovarjam, ampak to od njih zahtevam. Učenec se mora obrniti naprej, 

mora poslušati razlago, gledati naprej, narediti to dodatno nalogo, nalogo še enkrat 

prepisati. 

3. Katero lastnost pri vašem poučevanju bi izpostavila kot dobro in katero kot slabo? 

Ojoj, moja dobra lastnost … Dobra se mi zdi, da kljub temu da mi gre kakšen otrok 

»na živce« ali pa grem jaz njemu, znam ločiti, da pri ocenjevanju tega ne 

upoštevam, se mu ne »maščujem«. Sem tudi dosledna. Slaba … da sem včasih res 

sitna. Mogoče jih premalokrat pohvalim, sem prezahtevna, ne hvalim vse povprek.  

4. Se velikokrat poslužujete različnih oblik in metod dela v razredu? V tem razredu pouk 

res večinoma poteka frontalno. Pri slovenščini in družbi se velikokrat poslužujem dela 

v parih, skupinskega dela se ne grem. Zdi se mi, da ni takega efekta, kot bi si ga 

želela. Kar mi je mogoče žal … Pri naravoslovju si gremo, če je možnost, kaj ven 

pogledat: na hodnik, po šoli, otroci prinesejo kakšno stvar v razred. Letos je 

skupinskega dela res malo, ker mi učenci vse uničijo. 

5. Zdi se mi, da imajo v 5. razredu učenci zelo veliko ur na dan. Pride do padca 

koncentracije. Kako se spoprimete s tem? Ja, ogromno. Ja problem je v tem, da 

gledajo enega človeka celo dopoldne, in to je res naporno. Moj razred je pri tem še na 

slabšem, ker učim tudi glasbo. Vsaj pri angleščini in športu imajo drugo učiteljico. Vsi 
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smo utrujeni eden od drugega. Urnik sestavim sama, vezana sem le na učitelja športa 

in angleščine. Letos so obremenjeni še z neobveznimi predmeti, kar pomeni, da imajo 

še eno ali dve uri več na teden. Pouk je za učence naporen in so utrujeni.  

Zadnjič smo se pogovarjali o televizijskem sporedu. Zanimalo me je, koliko televizij 

imajo doma – najmanj dve ter dva ali več računalnikov. Zanimalo me je, kje gledajo 

računalnik oziroma televizijo. Veliko jih je odgovorilo, da v svoji sobi. Na vprašanje, 

kdaj pa gledate televizijo oziroma računalnik, je več kot polovica učencev odgovorila, 

da že pred poukom. Učenci vstajajo ob 6.00 ali 5.30, da lahko igrajo igrice ali gledajo 

televizijo. Torej pridejo že v šolo utrujeni. Še vedno trdim, da je glavna naloga šole v 

prihodnosti učence umiriti. Vedno bolj postajajo nemirni od vseh stvari: od 

računalnikov, televizije, tempa življenja. Učencem manjka umirjenost. Zato pa 

imamo vedno več vzgojnih problemov, ker so otroci preutrujeni. 

RAZREDNA KOMUNIKACIJA in INTERAKCIJA: 

1. Z razredom se velikokrat pogovarjate in sledite njihovim vprašanjem. Se vam zdi, da 

je spraševanje pri pouku pomembno? Ja, zelo. S tem dobiš povratne informacijo, 

kaj že vejo, znajo ali še potrebujejo, da ponavljamo snov. Ko vidiš, da neka snov še 

ni utrjena, podaljšaš to snov, predvsem če je temeljna. Se pa vedno bolj opazi razkorak 

med tistimi, ki komaj dosegajo osnovne standarde, in tistimi, ki so željni novega 

znanja. To je težko uskladiti, meni se to najbolj vidi pri slovenščini in matematiki. 

Potem imaš otroka, ki ima kup dejavnosti popoldne: deklica hodi vsak dan od pol treh 

do pol sedmih na ritmično gimnastiko ali pa hodijo v glasbeno šolo, kjer je poleg 

instrumenta potrebno obiskovati še Nauk o glasbi, en ali dva orkestra, drug učenec 

trenira bordanje … in potem so ti učenci utrujeni. Res je veliko otrok, ki bodo vsak 

čas pregoreli. Nekaj pa je takih, ki nikamor ne hodijo in nič ne počnejo. Opažam pa, 

ko dam bolj sposobnim kakšno zahtevnejšo nalogo, se je ne znajo niti lotiti, in potem 

se ukvarjam z njimi, namesto da bi delala s tistimi, ki mojo pomoč res potrebujejo.  

2. Opazila sem, da občasno razred umirite tako, da rečete, da bo učenec odšel k 

ravnateljici. Kako to učinkuje na otroke? Res kdaj kakšnega otroka pošljete k 

ravnateljici? Kaj naredi ona? Ja, seveda, ravnateljica se z njim pogovori, to sem 

naredila s štirimi fanti novembra in je zadostovalo. Ravnateljica jih opomni, z njimi 

ponovi pravila šolskega reda. Pošljem jih k ravnateljici ali pa k šolski psihologinji 

na razgovor. Z ravnateljico sva dogovorjeni, da če se to ponovi, pokličemo starše in 

zahtevamo vzgojni ukrep. A tega ni bilo potrebno izvesti. 

3. Učence umirite tudi tako, da jim rečete, da bodo šli iz razreda. Ste koga kdaj zares 

poslali ven z neopravičeno uro? Kako otroci odreagirajo na to? Jaz rečem učencu, naj 

gre do stranišča in se pogleda v ogledalo in se vpraša, kolikokrat sem ga v tem 

šolskem letu že opozorila, 15-krat to ponovi, potem pa naj se vrne v razred. Enostavno 

gre in izpolni nalogo. Ali pa mu naročim, naj vzame rokovnik, ko ga naslednjič 

opozorim, si bo sam napisal obvestilo. To za enkrat deluje, ker vedo, da bodo to 

morali narediti. Imam zvezek, v katerega si vse zapišem, kdaj so brez domače naloge, 

če se kdo stepe, je nemiren, so težave v podaljšanem bivanju.  

Sedaj imam že utrjeno prakso, da na prve govorilne ure v oktobru pokličem te učence 

v spremstvu staršev in se skupaj pogovorimo: kakšna so pravila šolskega reda, kaj 

jaz zahtevam, da smo vsi na jasnem, kaj se od koga pričakuje. Učenec je zraven in 

sliši, izkazalo se je za dobro prakso. 

4. Kakšne prekrške delajo učenci? En deček je drugemu podstavil nogo in mu je s tem 

spodnesel stol. Tukaj sem dala le obvestilo staršem. Nekajkrat je prišla v razred 

psihologinja in smo se pogovorili. Kadar se kdo stepe in mene ni v razredu, morajo 

priti vsi udeleženci k tabli in potem vsak pove svojo zgodbo, razred posluša. Če ima 
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kdo iz razreda pripombo, jo pove. Če so to res stvari, o katerih smo se že veliko 

pogovarjali, gre na razgovor do psihologinje o svojem obnašanju. Med odmorom so se 

trije učenci igrali in so enega skoraj zadavili, to je bila igra! Prav močno ga je nekdo 

držal za vrat. Starše smo poklicali v šolo in zadevo uredili. Veliko smo imeli 

razgovorov o našem obnašanju. Imeli so neprimerne kazni med igro (brcali so se v 

mednožje). O tem smo se pogovarjali, udeleženi so bili na razgovoru pri psihologinji, 

starši so bili na govorilni uri, da smo to uredili. Je bilo kar zahtevno. 

5. Ali v razredu kdaj pokažete svoja čustva (ko imate slab dan, se slabo počutite) – kako 

na to reagirajo učenci? Jim pokažem, kadar sem vesela. Jezo vidijo, le pogledam in je 

dovolj, na mojem obrazu vse piše. Včasih, ko kaj obravnavamo, mi gre kar na jok, 

opazijo moja čustva, če obravnavamo kakšno tako temo. O tem se veliko 

pogovarjamo. In če se to pokaže, s tem ni nič narobe. Se pogovarjamo: »A ste opazili, 

da sem danes sitna, no, pomislite zakaj!« Ali pa jim kar povem: »Danes sem pa 

tečna.« Pa ko sem vesela, včasih pa tako rečem, da se potem malo smejijo. Čustva 

morajo biti, če ne je s človeštvom zares konec. Potrebno je vzbuditi empatijo v teh 

otrocih. 

RAZRED: 

1. Komentirala ste, da je razred, ki ga imate letos, težak. Lahko natančneje pojasnite? 

Ker so posamezni fantje karakterno zelo močni. To se vse po Facebooku in Skypu 

dogovorijo, kaj se dogaja. Kdo bo proti komu, kdo bo s kom. Imela sem situacijo, da 

je deček manjkal cel teden v šoli. Fantje so se med seboj po Skypu dogovorili, da mu 

ne bodo povedali, kaj so delali pri pouku. Brez razloga so ga odklonili. V razredu je 

tudi deklica, ki jo razred odklanja, ker je učno šibkejša. V primeru skupinskega dela je 

nihče ne želi v skupini. Jaz jo potem priključim eni skupini, določim nosilce skupin. 

Vsak od petih fantov je znotraj ene skupine, to je edini način, da jih malo omejim. Ko 

so ločeni, stvar deluje. V prihodnosti bodo učiteljice imele največ dela z 

medsebojnimi odnosi znotraj razreda. 

Že na prvem roditeljskem sestanku sem staršem rekla, naj si vsak učenec poišče v 

razredu sošolca, na katerega se lahko obrne v primeru bolezni, da mu pove, kaj je bilo 

za domačo nalogo. 

2. Se vam zdi, da razred deluje kot celota ali so učenci oblikovani v manjše skupinice? 

Ko se morajo zavzeti za kakšno stvar, delujejo kot razred, so celota. Fantje so zelo 

močni in potegnejo cel razred za seboj. So že pet let skupaj in je prav, da se jih deli, 

ker si grejo nekateri otroci med seboj na živce, kakšen otrok se ne počuti dobro v 

razredu. To deljenje je pravilna izbira. Res lahko postane v razredu problem, da 

nekoga določijo in je potem kriv za vse, tudi stvari, pri katerih ni sodeloval. Ali pa 

norčevanje iz enega dečka, to je grdo. 

3. Katere so izstopajoče lastnosti razreda? So zelo živahni pri dejavnostih, ki potekajo 

izven razreda, izven urnika. Fantje so med seboj zelo povezani, paziti je potrebno, da 

ne gredo v neke negativnosti (zasmehovanje).  

4. Je to razred, ki potrebuje pohvale ali graje? Kako bi ocenila, česa prejemajo več od 

vas? Oboje. Tudi pohvaliti je potrebno in jih pohvalim. Ko imamo sestanke z 

učiteljicami in ravnateljico, jih jaz pohvalim, če se držijo pravil šolskega reda in 

vsega, kar smo se dogovorili, jih bom jaz zagovarjala in oni to vedo. Če se pa tega ne 

držijo, jih ne bom, in to vedno prav tako vedo. Zadnjič pri gospodinjstvu so delali 

Keprovo vezavo in so nastali zelo lepi izdelki. Kot razred kakšne strašne stvari niso 

naredili. Vidim, da če jih pohvalim, kar zrastejo. To jim veliko pomeni. 
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Kakšen je vaš nasvet, na kaj mora biti učiteljica pozorna, da z razredom preživi uspešno 

skupno leto: Da se imajo otroci v redu, pozornost je treba posvečati negativnim stvarem, 

krivicam. Otroci se morajo zavedati, da eno tretjino dneva preživijo v šoli in vsi moramo 

poskrbeti, da se imamo dobro, vsi smo odgovorni, vsi moramo vložiti nek trud v to, vedno 

drug na drugega vplivamo pozitivno, si pomagamo med seboj. Da vidim, da se dobro 

počutijo v razredu. Da opazim, da se kakšen otrok ne počuti dobro in skušam ugotoviti, kje je 

razlog za to. Deklica je res učno šibka in se drugi skušajo posmehovati, to res skušam 

ustavljati. 

Strokovnjaki poudarjajo, da učitelji učencem prevečkrat govorijo, česa ne smejo, česa ne 

znajo, kaj ni dovoljeno ter se premalo ozirajo na učenčeva čustva. Kako to komentirate? V 

življenju obstaja tudi beseda NE. Jaz na prvem roditeljskem sestanku rečem, da pri meni 

beseda »ne« obstaja. Da neka stvar tukaj ni dovoljena. Učenčeva čustva so pomembna v 

razredu, vendar se takega načina ne poslužujem velikokrat. Hkrati pa se je potrebno zavedati, 

da pri vseh učencih tudi to ne vžge. Nekateri to začnejo izkoriščati, pri nekaterih pa to uspe. 

Večkrat jim dam na razpolago dve možnosti: naredi to ali to. Ti se odloči, kaj ti je bolje, 

katera možnost ti je bližja. Toda kdaj pa je treba reči tudi »ne«.  

 

8. 2. 4 Povzemalna analiza – učiteljica 1 
 

RC 1: Stili vodenja razreda                                                        
 

RV 1a: Katere so izstopajoče lastnosti učiteljice? 

RV 1b: Kakšno je njeno vedenje med poukom? 

 

Med opazovanjem sem zaznala, da učiteljica zelo velikokrat pove navodila za delo (18-

krat). Ve, kako bo pouk vodila, kaj si želi v uri obravnavati, kako bo to dosegla. Ne dovoli, da 

kdorkoli na uro vpliva. Je zelo stroga. Učiteljica zahteva dosleden zapis v zvezek in veliko 

hodi po razredu in preverja zapise v zvezkih učencev. Prav tako učiteljica zahteva, da so 

učenci dosledni pri prinašanju šolskih potrebščin v šolo. Če učenec pozabi potrebščine, si to 

vsakič zapiše v prav poseben zvezek, ki ji služi, da tako ne pozabi, kaj se dogaja z vsakim 

učencem posebej – vodi evidenco obnašanja, prinašanja potrebščin za vsakega učenca 

posebej. Ta zvezek ji služi tudi kot pomoč na govorilnih urah s starši.  

 

V intervjuju je učiteljica povedala, da z vstopom v razred naznani, da se je pouk začel. 

Zahteva, da se razred umiri, prvo uro vstanejo in se s tem pripravijo na pouk. Učitelj je tisti, 

ki vodi razred, učenčeva naloga pa je, da ga posluša in sledi njegovim navodilom. »Učitelj je 

avtoriteta.« Onemogoča, da bi učenci v razredu delali to, kar bi jim tisti trenutek ustrezalo. 

Učiteljica pove, da je ravno avtoriteto najtežje pridobiti v razredu.  

Zagovarja dejstvo, da pouk učitelj lahko vodi le v miru. Velikokrat se učitelji skrivajo za 

»ustvarjalnim nemirom«. Trdi, da v našem šolskem sistemu najbolj trpijo učenci, ki ne morejo 

delati v hrupu, ki ga povzročajo ostali.  

Kot svoji dobri lastnosti je učiteljica izpostavila doslednost in »fer ocenjevanje« – ko 

ocenjuje, ocenjuje pokazano znanje. Kot slabo je navedla, da je do učencev prezahtevna.  

Učenci vidijo njeno poučevanje na različne načine: nekateri trdijo, da je stroga, včasih ji 

rečejo, da je tečna. Učiteljica je med intervjujem povedala, da je pouk v moji prisotnosti 

potekal enako kot običajno, je učenec izpostavil, da je bila učiteljica v tem času do njih 

prijaznejša. Moja prisotnost je očitno vplivala na samo izvajanje pouka. 
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RC 2: Strukturiranje pouka 

 

RV 2a: Kako učiteljica pripravi uro: jo začne, strukturira in zaključi? 

 

Med opazovanjem je učiteljica vedno vodila pouk sama in ga strukturirala po enakem 

vzorcu. Pouk je začela s pregledom domače naloge, ustno so preverili rezultate, vprašala jih 

je, ali je imel kdo pri nalogi težave. Sprehodila se je po razredu in preverila, ali imajo vsi lepo 

zapisano in narejeno nalogo. Nato je nadaljevala s snovjo – najprej so skupaj ponovili, kaj že 

znajo in nadaljevali tam, kjer so končali prejšnjo uro.  

Večinoma je pouk potekal frontalno – učiteljica razlaga, učenci poslušajo. Če učenci niso 

razumeli snovi, jim jo je večkrat razložila, posluževala se je različnih načinov (konkretno, 

grafično, uporabljala je računalnik in na spletu našla primere). V času opazovanja so se učili 

delanje vozlov (pri gospodinjstvu), učencem je pomagala pri računanju, če je nastala težava, 

nazorno je pokazala/prebrala/zlogovala besede v besedilu, ki so jim povzročale težave. Pri 

matematiki so prihajali na tablo reševat račune, učiteljica je bila pozorna na zapise na tabli in 

v zvezkih. Sledilo je še individualno delo, reševanje nalog. Velikokrat je navodilo, da nalogo 

rešujejo samostojno. Takrat v tišini, vsak v svojem tempu, zavzeto rešujejo naloge. Ta čas 

učiteljica izkoristi za hojo po razredu in pomoč šibkejšim učencem. Tako se je ura zaključila. 

Na koncu je sledil zapis naloge v rokovnike. 

 

V intervjuju mi je učiteljica povedala, da poskuša vsako uro strukturirati na uvod-jedro-

zaključek. Najbolj se posveti uvodnemu delu. Trdi, da vedno več časa potrebuje, da se učenci 

na uro pripravijo: pripravijo potrebščine, se umirijo in usmerijo svojo pozornost na delo. 

Učiteljica v uvodni motivaciji preverja, kaj o snovi že vedo, kakšno je njihovo predhodno 

znanje.  

Ure skuša pripraviti zanimivo. Pri uri je učiteljici najpomembnejše, da razred razume snov, 

usvoji podano znanje ter da jih je v razredu čim več aktivnih. Velikokrat se poslužuje 

reševanja na tabli, glasnega branja besedila, glasnega odgovarjanja na vprašanja in podobno. 

Na ta način imajo vsi enako možnost sodelovanja pri pouku. 

Pripravo pouka s strani učencev ne izvaja, ker pravi, da 10-letni otrok ne more voditi 

razreda. Učenec lahko vodi skupino, a tak način dela se njej ne zdi vedno ustrezen. Zagovarja 

dejstvo, da se pri skupinskem delu učenci ne naučijo toliko kot z njeno razlago in 

poslušanjem. Efekt znanja je v skupinskem delu manjši, nekateri v skupini naredijo vse, drugi 

ničesar.  

Vedno več časa potrebuje, da učenci razumejo snov in začnejo sodelovati v pogovoru z njo. 

Prizna tudi, da ji velikokrat zmanjka časa za zaključek.  

Sklep o stilu vodenja razreda:  

- Pri vodenju pouka je učiteljica zelo stroga, zahtevna, dosledna in natančna. 

- Učitelj je v tem razredu avtoriteta.   

- Staršem na začetku leta na roditeljskem sestanku razloži, da pri njej obstaja 

beseda NE. 

- Od učencev zahteva, da jo spoštujejo. 

- Zanjo je znanje vrednota, ki si jo želi prenesti na svoje učence.   

- Trdi, da učenje lahko poteka le v mirnem okolju. 
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RC 3: Interakcija in komunikacija z učencem/-i                                                         

 

RV 3a: Kako komunicira z učencem/-i? 

RV 3b: Kako učiteljica odreagira na moteče vedenje? 

RV 3c: Kako se odzove na pozitivne spodbude s strani učenca/-ev?  

 

Med opazovanjem sem zaznala, da je učiteljica pozorna, da učenci pazijo na jasno, glasno in 

razločno izgovorjavo. 

V razredu se pojavlja nemir in klepet (12-krat). Kdaj je za to kriva učiteljica sama, ker da 

prelahke naloge za hitrejše učence. A sama opozarja, da v primeru težjih nalog učenci ne 

znajo začeti reševati naloge, tako da ima na koncu več dela z njimi, kot pa da bi čas namenjala 

šibkejšim. Učiteljica umiri razred na različne načine: pozvoni z zvončkom, dvigne roko, 

čaka, opozori motečega učenca. 

S strani učencev se je nekajkrat (4-krat) pojavil posmeh. To je učiteljica hitro zatrla in 

uredila.  

Med opazovanjem je bila nekajkrat tako zaposlena z razlaganjem snovi, da ni opazila, da je 

nekaterim učencem padla koncentracija. Zanimivo mi je tudi, da ni nič reagirala, ko so se 

učenci sprehajali po razredu (šiljenje svinčnikov, brisanje nosu). Le ko gredo na stranišče, ji 

morajo povedati. 

Dogaja se, da je kdaj na razred jezna, če je ne poslušajo, ko se pojavi klepet, nemir. Jezna je 

bila tudi, če so posamezniki pozabili narediti domačo nalogo. Občasno je učencu zagrozila, 

naj zapusti razred ali pa naj odide do stranišča, se tam umiri in se nato vrne, ko bo zopet 

pripravljen na delo. Nekateri učenci so že morali obiskati ravnateljico ali psihologinjo, kjer 

so se pogovarjali o obnašanju med poukom. Razred učiteljico že dobro pozna in zna takoj 

reagirati na njeno vedenje. Ko je jezna, se hitro umirijo; ko pa je dobre volje, to tudi 

izkoristijo in si upajo več povedati kot običajno.  

Če se učencu zalomi, se učiteljica primerno odzove, ponudi svojo pomoč, učencu pokaže 

napako in skupaj rešita nalogo. Z učenci se zna poveseliti, lepo jim odgovarja na 

vprašanja. 

Učiteljica razred spodbuja, da med seboj sodeluje. To dela s svojimi pohvalami.  

 

V intervjuju sva se z učiteljico dotaknili različnih tem: o vprašanjih, ki se pojavljajo med 

poukom, prekrških, ki se v razredu dogajajo, njenih reakcijah, ko do prekrškov pride, čustvih.  

Sklep o strukturiranju pouka:  

- Ure pouka so si bile med seboj zelo podobne.  

- Skoraj vsaka ura je potekala frontalno.  

- Učiteljica skuša strukturirati pouk na uvod-jedro-zaključek. 

- Zanjo je najpomembnejši uvodni del, uvodna motivacija. 

- Trdi, da največ znanja učenci dobijo s poslušanjem.  

- K sodelovanju pri pouku poskuša pridobiti čim več učencev. Velikokrat se 

poslužuje načina, da učenci na tablo rešujejo račune, glasno odgovarjajo ali 

berejo.  

- Pri vodenju ure je pozorna, da učenci snov razumejo – razloži jim jo tolikokrat, 

kot potrebujejo in pri tem uporabi veliko različnih idej, snov ponavljajo in 

utrjujejo. 

- Na zaključku ure ji je najpomembnejše, da večina učencev osvoji zadano snov. 
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Glede vprašanj učiteljica rada vidi, da učenci sprašujejo. A pravi, da ne sprašujejo veliko. 

Trdi, da se vedno bolj opazijo razlike med tistimi, ki komaj dosegajo osnovne standarde, in 

tistimi, ki so učno uspešnejši.  

Prekrški se v razredu pojavljajo (učenec je spodnesel stol sošolcu, v igri so določili 

neprimerno kazen – brcanje v mednožje, igrali so se tako, da so drug drugega dušili). Najprej 

problem skušajo rešiti sami, učiteljica vse vpletene pokliče k tabli in vsakemu da besedo, da 

predstavi svojo plat. O vsem obvesti tudi starše. Ko se težava pojavlja daljše obdobje in se 

stanje ne spremeni, učiteljica na pomoč pokliče šolsko psihologinjo ali pa gredo učenci na 

razgovor k ravnateljici.  

Pri dajanju pohval in graj pa učiteljica priznava, da jim pohvale da premalokrat. Graje 

poslušajo takrat, ko si jih zaslužijo (nemir, klepet, ko storijo kakšno neumnost). Vedo, da bo 

učiteljica stala za njimi v dobrem in slabem. Če je potrebno, jih pohvali tudi pred ostalimi 

učitelji in ravnateljico; a ko storijo napako, vedo, da jih bo tudi na to opozorila. 

Učiteljica pove, da so zanjo čustva pomembna in jih vključuje v pouk – pokaže, ko je 

vesela, jezna, slabe volje. Zase pravi, da na njenem obrazu vse piše. Učenci jo poznajo dovolj, 

da že z vstopom v razred vedo, kakšne volje je. 

 

RC 4: Razredna dinamika 

 

RV 4a: Katere so izstopajoče značilnosti razreda (klima, odnosi med učenci)?  

RV 4b: Kako učenec/-i reagira/-jo na učiteljičino vedenje? 

 

Med opazovanjem sem zaznala, da v razredu vlada dobra klima. Učiteljica mi pove, da se 

učenci med seboj radi družijo, hodijo po pouku skupaj na sladoled, tortico, skupaj 

praznujejo rojstne dneve in podobno.  

Na splošno je ta razred zelo pasiven. Učenci pri pouku skušajo sodelovati. Nekateri so bolj 

zavzeti, drugi manj. Redko kdaj se je kdo sam z veseljem javil, da bi prišel na tablo rešit dano 

nalogo. Kot bi se bali, da bi drugi ugotovili, da morda česa še ne znajo. Učiteljica želi to 

spremeniti, in to je tudi razlog, da jih velikokrat povabi k sodelovanju. Za pomoč učiteljici 

(pospravljanje potrebščin, pobiranje kontrolnih nalog, odnašanje papirčkov v koš) ali drugim 

učencem (pri gospodinjstvu je deklica pomagala delati vozle tistim, ki jim to ni šlo) se učenci 

hitreje javijo.  

Razred spremeni svoje obnašanje, ko zagledajo učiteljico. Hitijo na svoja mesta, da se 

pripravijo za pouk. Včasih ji kar direktno povedo, da je tečna. 

V intervjuju je učiteljica povedala, da razred vodijo fantje, ki znajo biti občasno tudi 

odklonilni. Zgodilo se je, da so dečka brez razloga ignorirali. Prav tako imajo rezervirano 

Sklep o interakciji in komunikacija z učencem/-i:  

 

- V razredu poteka dobra komunikacija. Večinoma je pozitivna, učenci se med seboj 

dobro razumejo, si pomagajo, posojajo stvari.  

- V primeru sporov učiteljica naredi zapisnik ali za pomoč pokliče šolsko 

psihologinjo ali ravnateljico. Z motečimi učenci se pogovorita, kakšna so pravila 

šolskega reda. O vsem vedno obvesti tudi starše.  

- Problematične učence na začetku šolskega leta povabi na govorilne ure s starši, da 

jim natančno razloži pravila.  

- Učiteljica daje pohvale in graje, sama priznava, da bi pohvalila lahko večkrat. 

- V razredu se kažejo čustva, učiteljica to spodbuja, ker se ji zdi zelo pomembno. 

Tudi sama prizna, da se kdaj razjezi, zna pa se tudi nasmejati, pošaliti. 
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mnenje za osebe, ki so učno šibkejše. Zgodi se, da razred ne želi sprejeti šibkejšega sošolca v 

skupino. Takrat učiteljica določi, v kateri skupini kdo sodeluje. Učiteljica trdi, da so razlike v 

znanju znotraj razreda velike. Opazna je razlika med tistimi, ki komaj dosegajo osnove, in 

tistimi, ki snov takoj razumejo. 

Razred zna delovati kot celota. Kot razred so zelo živahni, predvsem v času, ko pouk ne 

poteka (odmori, čas malice, kosila, podaljšano bivanje). Opazi se, da je razred skupaj že peto 

leto. Učiteljici se zdi dobro, da se jih znotraj generacije deli in premeša.  

 

Poudarki, ki mi jih je učiteljica še povedala 

Učiteljica je pritrdila mojemu komentarju, da imajo učenci v petem razredu zelo dolg in 

zahteven pouk, kjer koncentracija hitro pade. Ni mi odgovorila na vprašanje, kako se 

spopada s tem, povedala je le, da je to zanjo enako naporno. Trdi, da bi učenci morali med 

poukom menjati učitelje. Naporno je poslušati isto osebo celo dopoldne. Njeni učenci imajo 

to smolo, ker imajo drugo učiteljico le za šport in angleščino, glasbo poučuje sama. 

V pogovoru sva se dotaknili tudi ravni splošnega znanja, ki vztrajno pada. To se ji zdi 

katastrofalno in krivdo pripisuje našemu šolskemu sistemu. Pravi, da je devetletka 

preobremenila tako učitelje – s pripravami raznih pripomočkov – kot tudi učence – dodali so 

veliko snovi. Znanje je zelo površinsko, saj zmanjka časa za utrjevanje osnov. To se zgodi, 

ker učitelji hitijo, da vso snov predelajo. Vidijo se že negativne posledice: pri branju (učenci 

na bralno značko prihajajo s slikanicami) in pisanju (vedno večja uporaba računalnika). Krivi 

pa tudi starše, ki se premalo zanimajo za delo svojih otrok v šoli. Zagovarja, da v današnjem 

času šola in znanje nista več vrednota, ampak »nujno zlo«. Starši so prav tako preobremenjeni 

in si ne vzamejo časa za pregledovanje otrokovih šolskih zvezkov. Svoje otroke obravnavajo 

kot samostojne, ki jim ni več potrebno pregledovati zvezkov in ne vidijo potrebe po skupnem 

učenju. Ne zanimajo se za napredek svojih otrok v šoli. S tem pa dajejo negativno povratno 

informacijo otrokom. 

Učiteljica opozarja, da vedno več otrok pregori zaradi preobremenjenosti (obiskujejo preveč 

dejavnosti: glasbeno šolo, orkester, trenirajo ritmično gimnastiko, bordanje). 

 

 

 

Sklep o razredni dinamiki: 

 

- Kot razred so zelo zahtevni, predvsem zaradi tega, ker so zelo živahni. Opazi se, 

da se med seboj že dobro poznajo, saj so skupaj pet let. 

- Razred vodijo fantje, dekleta pa so zelo umirjena in se ne spuščajo v večje 

konflikte. 

- Učiteljica pozdravlja razredna mešanja, saj se s tem razredi prevetrijo in nastanejo 

nova prijateljstva, hkrati pa se neljube fantovske skupine vsaj znotraj razreda 

uničijo. 

- Pri pouku razred deluje pasivno. 

- Razlike v znanju znotraj razreda so zelo velike. 

- Večino časa vlada dobra klima, se pa občasno pojavlja odklonilno vedenje do 

učno šibkejših učencev.  

- Javnega izpostavljanja ne marajo, ker se bojijo neuspeha in posmehovanja 

sošolcev. Učiteljica se trudi, da bi posmeh ustavila, a ji vedno ne uspe.  

- Znajo delovati kot celota, predvsem takrat, ko se potegujejo za skupno dobro.  

- V prostem času se učenci radi družijo med seboj. 
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Povzetek obeh dimenzij (opazovanje, intervju) – učiteljica 1 
Učiteljica je glede na opazovanje drugih dveh strožja in doslednejša. V razredu zahteva mir in 

tišino. Kot izstopajočo lastnost bi poudarila njeno avtoriteto. Od učencev in staršev zahteva 

spoštovanje pravil. Nikoli ne zakriči na razred. Kot negativno lastnost je sama izpostavila 

svojo strogost. Opazi se razlika v samem poučevanju in stilu vodenja razreda, saj poučuje v 

petem razredu in so učenci že starejši in dovzetnejši. Tu je količina snovi še večja. Učiteljica 

od učencev pričakuje, da prevzamejo odgovornost.  

Pouk iz ure v uro vodi zelo podobno, največ je frontalnega dela. Hodi po razredu, pregleduje 

zapise v zvezkih, zahteva doslednost pri prinašanju potrebščin. Pomaga jim pri reševanju 

nalog, jih popravlja, spodbuja in jim želi podati znanje, ki ga ima. Želi si, da bi bili vsi 

uspešni. 

Ure poskuša vedno strukturirati. Pri urah največ časa posveča uvodni motivaciji. Veliko časa 

porabi, da učence privabi k poslušanju. V uri pa ji je najpomembnejše, da učenci usvojijo 

novo snov, jo razumejo. Zelo pomembno ji je, da dobro utrdijo osnove, na katerih znanje 

gradijo dalje. Čim več učencev poskuša vključiti aktivno v pouk. 

Kot razred na šoli niso najbolj priljubljeni, so izredno zahtevni in živi. Znotraj razreda se 

opazijo razlike med učno uspešnejšimi in šibkejšimi. Učiteljica opaža, da je največji problem 

pri sodelovanju v skupinah. Razred vodijo fantje, ki znajo biti tudi odklonilni. Učiteljica je za 

pomoč v primeru sporov že prosila tudi šolsko psihologinjo in ravnateljico. Če iz razreda 

pride kaj spodbudnega, jih učiteljica z veseljem pohvali. To jim veliko pomeni. Med seboj si 

radi pomagajo.  

Učiteljica poudarja pomen čustev, pravi, da je o tem pomembno govoriti. Opozarja na 

pregorelost pri otrocih in upadanje splošnega znanja. 

Na začetku moje kariere mi učiteljica svetuje, naj skrbim, da se učenci v razredu dobro 

počutijo ter naj bom pozorna na negativne stvari, ki se lahko pojavijo (npr. posmeh). Zavedati 

se je potrebno, da učenci v razredu/šoli preživijo tretjino dneva. Vsi se moramo potruditi in 

vložiti nekaj truda, da nam je lepo. 

 

  

 

To učiteljico sem uvrstila med avtoritarni način vodenja pouka. Zanj je značilno, da so 

učenci v podrejenem položaju. Učiteljičina pričakovanja so izredno visoka. Učenci se 

podredijo učiteljici ali pa se ji začnejo upirati. Po Wubblesovem modelu (1993, v Peklaj 

in Pečjak, 2015) pa sodi med direktiven način vodenja, za katerega veljajo podobne, že 

napisane lastnosti. Učiteljica drži distanco med njo in učenci. Ura je še vedno dobro 

strukturirana in dobro strokovno izpeljana. Največkrat se opazi frontalen način dela. 
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8. 3 Učiteljica 2 

8. 3. 1 Opazovalni zaznamki enega dne, učiteljica 2, 3. r. 
 

OPAZOVALNI ZAZNAMKI O POTEKU POUKA 

UVOD 

- UČIT sprašuje, ali so že vsi v razredu. 

- Ven gre po U8, ki ji na poti v razred, pove, da jo bolijo ušesa – UČIT sočustvuje z njo. 

- U3 komentira, da U8 vedno nekaj boli, UČIT ignorira izjavo. 

- UČIT nagovori U, da so danes v razred prinesli sonce (zunaj je lepo sončno vreme), pove jim, da imajo za DN, da čez vikend čim več časa 

preživijo zunaj. 

- U2 ji pove, da imajo v nedeljo prvo sveto obhajilo, UČIT z zanimanjem posluša, pove, da bodo imeli lepo vreme, pomiri U, da naj jih ne 

skrbi, da ne bo v ponedeljek nič spraševala in naj lepo preživijo prvo sveto obhajilo oziroma čas zunaj. 

OSREDNJI DEL 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

- Skupaj ponovijo, kar so se včeraj naučili o vremenu in vremenskih pojavih. 

- Razdelijo UČB in še ob njem ponovijo snov. 

- Če U kihajo, jim UČIT lepo reče: »Na zdravje!« 

- U berejo iz UČB, U4, ki je na vrsti, ne ve, kje so, se ne vznemirja. 

- V razred z zamudo pride U5, nič se ne opraviči, želi se čim prej usesti v svojo klop, UČIT ga ustavi, vpraša ga, kako to, da je zamudil – U5 

pojasni, da so čakali sestro, ki je zamujala in posledično je tudi on zamudil. 

- V razred čez nekaj minut vstopi še U6, lepo se opraviči za zamudo, UČIT sprejme opravičilo. 

- Še naprej se pogovarjajo o snovi, U8 želi nekaj povedati, ker drži roko v zraku, ji UČIT da besedo. 

- U9 opozori U10, naj bo tiho. 

- Sledi zapis v ZV, UČIT pove, da morajo za DN najti vremenske pojave ali jih narisati – UČIT naredi zapis na tablo pred uro, tako le odpre 

tablo in U začnejo prepisovati. 

- Fantje gredo po ravnilca, stečejo k omari. 

- UČIT hodi po razredu, pregleduje zapise, U popravlja, kako sedijo, opozarja jih, naj bodo tiho in prepisujejo. 
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- UČIT posodi U11 svoje ravnilo, ker je skupnih zmanjkalo, U12 gre šilit svinčnik. 

- UČIT se sama s sabo pogovarja, ali bi prižgala luči, U ji odgovorijo, da luči ne potrebujejo, da je potrebno varčevati z elektriko, UČIT jih 

vseeno prižge in razred glasno protestira; UČIT jih umiri. 

- U13 gre do UČIT, ki mu lepo odgovori na VPR. 

- UČIT hodi po razredu, pogovarja se z mano, U14 pristopi do naju in ga zanima, o čem se pogovarjava, UČIT mu ne odgovori. 

- UČIT gleda po razredu in ugotavlja, da manjka le ena učenka. 

- UČIT pove U3, da ima premalo prostora, U3 ne upošteva UČIT. 

- UČIT pohvali U4, ker je lepo zapisal v ZV, pregleduje, ali imajo ošiljene svinčnike in barvice. 

- UČIT opomni, da pišejo od črte do črte. 

- U9 in U10 se prerekata, kdo bo prvi ošilil svinčnik, ker imata le en šilček, zmaga tisti, od katerega je šilček. 

- UČIT nagovori U6, če je utrujen, pozove ga, naj pripravi ZV za glasbo. 

 

GLASBENA UMETNOST 

- UČIT jim obljubi, da bodo zaplesali ples Igraj kolo, a le, če bodo prej ponovili ostale plese.  

- UČIT želi vedeti, katere plese že znajo zaplesati, U7 ji odgovori, vendar doda še, katere pesmi znajo, UČIT jo prekine in jo opomni, da ne 

posluša dobro. 

- Ponovijo 4 plese, prva dva odplešejo lepo, usklajeno, pri tretjem se dečki šalijo in smejijo, UČIT jih prekine in ponavljajo tolikokrat, da ga 

v celoti ne izvedejo pravilno, U8 komentira, kaj je zdaj to, da jim ne gre, UČIT ga prekine, naj ne govori, ker nima dovoljenja. 

- Pri zadnjem plesu je potreben prostovoljec, U7 se javi, njena naloga je, da med pesmijo izbere nasprotni spol, ko izbere sošolca, se razred 

začne smejati, potem odplešeta, deček ostane, deklica se vrne v krog, zdaj mora deček izbrati deklico in zopet izbere isto deklico, potem 

UČIT izbere drugo deklico, ki mora zopet izbrati dečka, ko deček ostane v krogu izbere isto deklico, razred se zopet smeje, je prisrčno, ne 

posmehljivo. 

- Usedejo se v krog v zadnjem delu učilnice in nadaljujejo s ponavljanjem pesmic. 

- UČIT jih opozori, da bo naslednji teden preverjala znanje pesmi. 

- UČIT potrebuje soliste, U se brez težav sami javijo, javljajo se vedno isti U, a teh je vsaj polovica razreda. 

- Večina lepo poje, nekateri ne znajo besedil in se zamotijo z drugimi stvarmi. 

- UČIT poudarja, da je strah pred nastopanjem treba premagati in pohvali tiste U, ki se javijo manj pogosto. 

- U8 joka, ker jo bolijo ušesa, UČIT ne opazi. 

- Med eno pesmijo se razred lepo prime za ramena in se v ritmu skladbe giblje, pesem lepo zapojejo. 
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MALICA 

- Reditelji so zelo glasni. 

- U13 polije čaj, UČIT ga lepo usmeri v kuhinjo po brisačo, da pobriše za seboj. 

- Tisti U, ki hitreje pojejo in prepišejo v rokovnik nalogo, se lahko gredo igrat. 

- UČIT gre iz razreda, ta čas se večina U glasno pogovarja, nekateri v miru čakajo na UČIT. 

 

SLOVENŠČINA 

- UČIT začne z uro, najprej odpre okna, ker je v razredu slab zrak. 

- Pozove U5, naj pohiti s pospravljanjem potrebščin v torbo, želi, da poravnajo stole in mize. 

- Gredo v krog v zadnjem delu učilnice in UČIT doživeto prebere zgodbo, sledi pogovor o zgodbi, U9 in U8 najbolj sodelujeta pri 

pogovoru, nekateri U so že utrujeni, ležijo na tleh in ne poslušajo več. 

- U7 opazi, da v razred prileti čebela. 

- UČIT opozori U12, da naj neha govoriti ali pa bo šel na odmor – sprehod do vodnega avtomata in nazaj (to je huda kazen). 

- Usedejo se na svoja mesta, vsi opazijo čebelo in predvsem tisti U, ki sedijo v bližini čebele, imajo z njo veliko dela, UČIT jo ujame in jo 

spusti skozi okno. 

- Usedejo se na svoja mesta in začnejo z glasnim branjem, odlomek preberejo tolikokrat, da vsak U glasno bere. 

- Tisti, ki so že prebrali, se dolgočasijo, ne sledijo več, igrajo se s steklenico, hodijo po razredu; UČIT jih pusti, ker se ukvarja s poslušanjem 

tistih, ki berejo. 

- U6 želi na stranišče, takoj za njo pride še U9, prvemu UČIT dovoli zapustiti razred, drugemu ne, dokler prvi ne pride nazaj v razred. 

- Individualno v tišini vsak prebere zgodbo, pogovorijo se o neznanih besedah. 

- UČIT razdeli kartončke, vsi U jo sprašujejo, čemu so namenjeni, UČIT jim odgovori. 

- UČIT pove, da bodo naredili lutke ter nato v skupinah odigrali prebrani prizor. 

- U so navdušeni, v skupinah so tako, kot sedijo, takoj se začnejo pogovarjati, kdo bo igral kateri lik iz zgodbe, če se U ne morejo 

dogovoriti, se sami izštejejo. 

- U se pripravljajo na lutkovno predstavo: rišejo, barvajo in izrezujejo svojo lutko, potem v skupini poskusijo zaigrati dialog. 

- UČIT hodi po razredu, pomaga posameznikom pri izdelavi lutke, posluša dialoge, posameznike ali skupine pohvali. 

- Potem pove, da imajo še 5 min, preden se začnejo predstavitve – pri eni skupini nastane panika, ker deček ne želi sodelovati, nima še 

narejene lutke in UČIT prej naznani konec, skupini ni uspelo poskusno zaigrati, deklica se razjezi, da njihova skupina ne bo nastopala, 

UČIT tega ne sliši. 

- Razred se umiri in začnejo se predstavitve, ki so zanimive, izvirne, nekatere skupine dodajo svoje ideje – U jih poslušajo, se smejejo in 
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vsakega nagradijo z aplavzom. 

- Nekateri se igrajo s slamicami, na katere so pritrjene lutke, UČIT tega ne dovoli in vedno zatre igranje s slamicami, zahteva, da U odložijo 

lutke na klop. 

- UČIT vsako skupino pohvali, da je dobro uprizorila dialog. 

- U6 se upira nastopanju, UČIT ga opomni, naj sodeluje z njo, da se bosta lepo razšla ta dan, U6 jo uboga. 

- Zadnji dve skupini ne prideta na vrsto, ker jim primanjkuje časa, UČIT reče, da bodo predstavili v ponedeljek. 

- Reditelj pobere lutke. 

- U9 in U7 imata besedni konflikt glede ponavljanja dialoga, a se U9 umakne na svoje mesto, UČIT tega ne opazi. 

ZAKLJUČEK 

- Pospravijo stvari, UČIT jim razdeli matematično kontrolno nalogo, da jo odnesejo v pregled staršem, U12 prinese slikice U9, ta jih 

opazuje in pospravi, ker v razredu nastane hrup, se UČIT ustavi in ne deli več naprej, ko se U umirijo, nadaljuje z deljenjem. 

- Pospravijo razred in se dogovorijo, da bodo UČIT za podaljšano bivanje zapeli pesmico. 

- Vsi nestrpni v čisti tišini pričakajo UČIT za podaljšano bivanje, ko vstopi, ji zelo lepo in na glas zapojejo pesmico o Luni. 

OPOMBE 

DOGAJANJE PRED URO 

- UČIT me lepo sprejme pred razredom, pove mi, da sem v razred prinesla sonce.  

- U pridejo do mene in me lepo pozdravijo, veseli so, da me zopet vidijo. 

- Še vedno med poukom opazim, da me kakšen učenec na skrivaj opazuje, kaj delam. 

- Nekateri U UČIT kličejo le po imenu, drugi kot gospa UČIT. 

- Nimajo zvonca – UČIT lahko krajšajo ali daljšajo učne ure. 

- Po koncu pouka prihajajo do mene U in se poslavljajo od mene, žalostni so, da me ne bo več v razred. 
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KAJ 

OPAZUJEM 

UČITELJIČINO 

VODENJE 

STRUKTURIRANJE 

POUKA 

INTERAKCIJA IN 

KOMUNIKACIJA Z UČENCEM/-I 

RAZREDNA DINAMIKA 

SITUACIJE 

V RAZREDU 

UČITELJICA 

- je prijazna, dostopna 

- če kdo kihne, mu 

vedno želi »Na zdravje« 

- vodenje pouka 

prilagaja dani situaciji 

- večino časa pouk 

poteka frontalno 

- stvari si prej skrbno 

pripravi (že vnaprej na 

tablo zapiše podatke, ki 

jih bodo morali U 

prepisati) 

- uporablja druge oblike 

pouka (delo v skupini, 

lutke, ples v paru) 

 

UČITELJICA 

- poteka enako kot ostale 

dneve 

- prilagaja glede na snov, 

ki si jo je začrtala, da jo 

tisti dan obravnava 

UČITELJICA 

- pogleda ven na hodnik, ali je kateri 

od učencev še zunaj, počaka, da pride v 

razred 

- lepo jih pozdravi in jim pove, da so 

danes v razred prinesli sonce 

- z U se pogovarja o tem, da morajo 

čez vikend čim več časa preživeti zunaj 

na soncu; U povedo, da imajo nekateri 

v nedeljo sveto obhajilo – sledi kratek 

pogovor na to temo 

 

- nadaljujejo z uro SPO, ob UČB 

ponavljajo, kaj so se naučili prejšnjo 

uro 

- U5 zamudi, UČIT ga ustavi, ker se 

nič ne opraviči, želi vedeti, zakaj je 

zamudil 

- kmalu pride v razred U6, lepo se 

opraviči, UČIT sprejme opravičilo 

- UČIT posodi U11 svoje ravnilo, ker 

je skupnih ravnil zmanjkalo  

- UČIT na glas razmišlja, ali bi 

ugasnila luč; U ji odgovarjajo, da je ne 

potrebujejo, ko jo pusti prižgano, 

glasno protestirajo 

- UČIT ne odgovori U14, o čem se 

pogovarjava 

UČENEC/-I 
- sledijo pouku, med 

pogovorom dopolnjujejo 

svoje odgovore 

- U9 in U10 se prerekata, 

kdo bo prvi ošilil svoj 

svinčnik, ker imata le en 

šilček, zmaga tisti, katerega 

šilček je  

 

- pojejo pesmi, med seboj si 

pomagajo 

- najbolj zabaven je del 

plesa, ko mora prostovoljec 

izbrati nasproten spol in 

nato odplesati skupaj delček 

plesa, vsi so sramežljivi, 

ostali, ki so v krogu, pa se 

smejejo in se ob tem 

zabavajo 

- med petjem pesmice se 

razred lepo prime za ramena 

in se zibajo v ritmu pesmi 

 

- U se med seboj 

pogovarjajo, kako naj se 

rešijo čebele, nekateri se 

bojijo, da jih bo pičila 



RAZRED KOT SOCIALNA SKUPINA IN VODENJE RAZREDA 

Nina Kovač 

 

64 

 

- UČIT hodi po razredu in gleda zapise 

U, pohvali dobre zapise in popravlja 

napačne 

 

- pojejo pesmi, UČIT jih spodbuja pri 

petju, ne moti jo, ko se smejejo drug 

drugemu 

- UČIT je vesela, da U radi pojejo, se 

javljajo za solo nastope, UČIT 

poudarja, da je strah pred nastopanjem 

treba premagati in pohvali U, ki se 

javljajo manj pogosto 

 

- pogovor o zgodbi, UČIT in U lepo 

sodelujejo med seboj 

- U12 govori, UČIT ga umiri tako, da 

mu »zagrozi«, da bo šel na sprehod 

- v razred prileti čebela, UČIT se ne 

želi ukvarjati z njo, a U naredijo velik 

problem, UČIT ugotovi, da bo mir le, 

če jo spusti ven 

- berejo zgodbo; tisti, ki so že prebrali, 

se dolgočasijo, ne sledijo več, igrajo se 

s steklenico, hodijo po razredu; UČIT 

jih pusti, ker se ukvarja s poslušanjem 

tistih, ki berejo 

- delanje lutk v skupinah – U se 

razživijo, UČIT jim pomaga pri delanju 

dialogov in lutk, jih spodbuja, pomaga 

pri idejah, če so U brez  

- UČIT prekine predstavitve, ker so U 

preglasni 

- U se pogovarjajo, 

dogovarjajo, kdo bo imel 

katero vlogo, če se ne 

morejo dogovoriti, se 

izštejejo 

- ena skupina ima težave – 

deček ne sodeluje z 

deklicama, nima še 

dokončane lutke, zato ne 

morejo poskusiti dialoga, 

UČIT pa že naznani začetek 

predstavitve, ena od deklic 

se razjezi, da ne bodo 

nastopali – UČIT tega ne 

opazi; na koncu tudi oni 

lepo predstavijo svoj dialog 

- začnejo se predstavitve, 

razred se umiri in gleda 

predstave, bolj ko se 

približujemo koncu, bolj 

postajajo U nemirni in 

nezbrani (igrajo se z 

lutkami, govorijo) 

- U9 in U7 imata besedni 

konflikt glede ponavljanja 

dialoga, a se U9 umakne na 

svoje mesto, UČIT tega ne 

opazi 

- U12 prinese slikice U9, ta 

jih opazuje in pospravi 

- U želijo zapeti pesem 

UČIT za podaljšano bivanje 
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8. 3. 2 Povzetki opazovanj, učiteljica 2 
 

KAJ OPAZUJEM 

UČITELJIČINO 

VODENJE 

STRUKTURIRANJE 

POUKA 

INTERAKCIJA IN 

KOMUNIKACIJA Z 

UČENCEM/-I 

RAZREDNA 

DINAMIKA 
ŠTEVILO 

PONAVLJANJ 

19-krat   - UČIT pohvali U  

16-krat 
 

  
- U pozorno poslušajo 

navodilo 

13-krat 
 

  
- sledijo in sodelujejo pri 

pouku 

11-krat 
- umiri razred 

 - v razredu se pojavita 

nemir in klepet 
 

- UČIT vsako skupino pohvali, da je 

dobro uprizorila dialog 

 

 

- vsi nestrpni v čisti tišini 

pričakajo UČIT za 

podaljšano bivanje, ko 

vstopi, ji zelo lepo in na glas 

zapojejo pesmico o Luni 
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10-krat - hodi po razredu   - UČIT je empatična do U - U so empatični drug do 

drugega, prijazni, prijetni, 

topli, vedoželjni, uspešni 

9-krat - preverja zapise v ZV U   - UČIT opazi spremembo 

na U (slabo počutje, U je 

moker, počaka U, da se 

vrne v razred, UČIT podari 

U objem) 

- spor med U 

8-krat - spodbuja U  - UČIT kliče U po imenu 

(ga s tem opozori, mu da 

besedo) 

- v tišini čakajo UČIT 

- U se prosto sprehajajo po 

razredu 

7-krat 

- opozori na pravilno 

sedenje 

- zahteva dosledno 

dvigovanje rok 

 - pojav dolgočasja pri 

hitrejših U 

 

6-krat 
 - UČIT pove navodilo - usmerjanje U 

- glasno komentiranje U 

 

5-krat 

- opozori U, ker govori 

brez dovoljenja 

 - UČIT pomaga U (šiljenje 

svinčnikov, zapis, 

oblačenje) 

- pogostost VPR med 

UČIT in U 

- UČIT posreduje v sporu 

med U 

- opozori U, ker govori 

brez dovoljenja 

4-krat 

- UČIT je nestrpna - zapis na tablo 

- zapišejo DN 

- UČIT želi v pouk 

vključiti vse U (U kliče po 

vrstah) 

- pospravljanje razreda 

- U opazijo spremembe 

med seboj (slabo počutje) 
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3-krat 

- me vključi v pouk 

- vodi zapis v ZV 

- pozdrav na začetku 

pouka 

- druge oblike, metode 

dela (krog, dvojice, 

individualno) 

  

2-krat 

  - UČIT opomni reditelja na 

naloge, ki jih mora opraviti 

- UČIT ustavi posmeh U 

- UČIT zanima razlog 

zamude pouka 

 

1-krat 

  - UČIT se zahvali U, ker je 

popravil njeno napako 

- UČIT jezna na U 

- UČIT poudari, da vsak 

tekmuje s sabo 
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8. 3. 3 Intervju z učiteljico 2 
 

Moram povedati, da sem od treh opazovanj pri treh učiteljicah najbolj uživala v vašem 

razredu. Počutila sem se najbolj dobrodošlo. V svojem opazovanju sem opazovala: vodenje 

pouka, komunikacijo z razredom, strukturiranje pouka ter lastnosti vašega razreda. 

UČITELJIČIN KOMENTAR MED BRANJEM MOJIH ZAPISKOV OPAZOVANJA: Aja, 

prav tako si morala vse, vse zapisati. Smeh. Čisto vse podrobnosti si zajela. A tako. Tako to 

je. Koliko stvari se zgodi v eni uri, pa sama nisem, ne zaznam vseh stvari. A jojojoj, čisto vse. 

In koliko je vsaka stvar, malenkost pomembna, kako je pomembno, kako kot učitelj 

odreagiraš. Mi hčerka reče, joj, koliko je bil danes kakšen učitelj siten. Vidim, da je zelo 

pomembno, da si dobro razpoložen. Veliko je odvisno od mojega razpoloženja. Kdaj me 

zmoti vsaka malenkost, kdaj pa sem zelo potrpežljiva. Smeh, ja, imaš določene stvari, s 

katerimi si pomagaš (odštevanje od pet navzdol in v tem času se morajo učenci umiriti). 

Za začetek me zanima: 

1. Leto rojstva: 1972. 

2. Delovna doba: 20 let. 

3. Koliko različnih razredov ste učila: prehajala sem 1.–2.–3. razred, začela sem v 2. 

razredu, z devetletko pa smo krožile 1.–2.–3. razred, samo v 3. razredu pa sem sedaj 

drugo leto. 

4. Kako ste se počutila, ko sem bila v razredu? Vas je moja prisotnost motila? Je malo 

drugače, ker veš, da te nekdo opazuje. Za vsakega človeka je to obremenjujoče, ker 

veš, da te nekdo opazuje. Delo pa je potekalo kot vsak drug dan. Tudi za otroke ni 

bilo nič nenavadnega. Oni niso bili nič drugačni. Ti otroci so zelo prijetni. Jaz jih 

vzamem za svoje. Je pa čisto odvisno, kakšno skupino imaš. Letošnji razred je res 

zelo prijeten, lansko leto je bilo čisto drugače. A sem jih tudi sprejela. Čisto je 

odvisno, kako sam sprejmeš razred – leto moraš pripeljati do konca in če to vzameš 

kot nekaj težkega, boš celo leto težko hodil v službo. Veliko je odvisno, kako sam 

pristopiš do tega. 

Če se na začetku ustaviva pri STRUKTURIRANJU POUKA: 

1. Zanima me, če ste se vedno posluževala takega načina vodenja pouka, da prehajate 

med posameznimi predmeti? Ali je to le posledica, ker ni zvonca? Ne, imam tak način 

dela. Enostavno ne prideš skozi, če bi se popolnoma osredotočal le na predmete. 

Prilagajam se snovi, kaj mi je pri posameznem predmetu bistveno, da se naučimo 

na primer v enem dnevu/tednu. V dnevu določim, kaj mi je najbolj pomembno, npr.: 

matematika, da se zares dobro naučimo pisno odštevati. Temu se bom ta dan, teden 

bolj posvečala, a to ne pomeni, da bi zanemarjala druge predmete. Kar ne predelamo 

od ostalih predmetov, nadoknadim v naslednjem tednu. 

2. Na kaj ste pozorna pri pouku? Da se otroci dobro počutijo. S tem bodo tudi lažje 

osvojili snov in tudi ura bo dobro tekla. Pomembno mi je, da se jaz z otroki in otroci 

med seboj dobro razumejo. V razredu mora vladati dobra, pozitivna klima in 

potem se bodo tudi druge stvari dobro odvijale. 

3. Kaj vam je najbolj pomembno, da dosežete pri pouku? Cilji, ki so zastavljeni. Se kot 

učitelj ne ukalupiš, ampak ti otroci dajo kakšno idejo, pobudo, kako izpeljati 

določeno uro. Imajo najrazličnejše ideje. Na primer letos smo gledali film Erazem in 

potepuh in nekako smo prišli na pojem sirota, prišli na popolnoma drugo pot, kot sem 

jo imela sama začrtano. Nekako so speljali drugam, tako smo se naučili dve pesmici, 

smo prebrali knjigo. Oni so določili, pokazali drugo pot in tako sem jih upoštevala
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nisem se držala svojega začrtanega plana, ampak skreneš s poti in pustiš, da te oni 

vodijo, greš po drugi poti. 

4. Se velikokrat poslužujete različnih oblik in metod dela v razredu? Skušam se 

posluževati različnih oblik in metod dela. Odvisno je od učencev, skupine/razreda, 

ki jo dobim. Letos se to da. Lansko leto pa to ni bilo mogoče, se ni izšlo, v razredu so 

bili posebni otroci. Ko smo delali skupinsko delo, je v razredu hitro nastal nered in se 

ni dalo. Takrat je bilo velikokrat frontalno delo. 

VODENJE RAZREDA: 

1. Z učenci imate lep, miren, dosleden odnos. Zanimivo mi je, da jih velikokrat 

povprašate po njihovem mišljenju, mnenju. Kako to komentirate? Se tega vedno 

držite, ali je to od česa odvisno? Njihovem mnenju, niti ne vem. Mogoče čisto zato, 

ker mi je pomembno, da jaz vem, ali razumejo določeno snov. Pomembno mi je, da 

se mi zaupajo, da povejo, če jih kaj boli. Vem, da takrat je bil dež in so bili mokri. Še 

vedno so to majhni otroci. Morda je to povezano z mojim karakterjem, ne vem. Želim, 

da mi povedo, če imajo kakšne probleme, rada bi preprosto vedela vse o njih in jim 

pomagala, če je le v moji moči. 

2. Kakšno vodilo imate, ko vodite razred? Že od časa, ko sem imela 1.–2.–3. razred, so ti 

učenci postali moji. In če mi je bila povedana kakšna zaupna skrivnost (bolezen v 

družini, ločitev staršev) ali pa kaj drugega, smo se o tem pogovorili v razredu in se 

skupaj dogovorili, da te skrivnosti ne bomo širili izven razreda. To je bila naša 

razredna skrivnost. Znotraj razreda se želim o tem pogovoriti, otrokom povem, da se 

ta informacija naj ne širi naprej. Ti otroci so taki, da hitro povedo informacijo naprej 

in so vmes tudi taki, ki hitro širijo slabe novice dalje, celo privoščijo slabo drugim. 

Torej sem se res trudila, da so zaupne stvari ostale znotraj razreda. Zelo jih vzamem za 

svoje in sem posledično tudi zelo zaščitniška do njih. Ne želim, da bi bili prizadeti. 

Pomembno mi je, da se otroci v razredu dobro počutijo, da se razumemo in si 

zaupamo med seboj. 

3. Kakšen imate odnos z učiteljicami otrok, ki so jih učile v nižjih razredih? Kot sem 

videla, se ta razred zelo razveseli, če vidi prejšnjo učiteljico. Kakšen odnos gojite vi 

do tega? Ja, se vidi, da so bili s prejšnjo učiteljico skupaj dve leti in so otroci še vedno 

zelo navezani nanjo, se je razveselijo, če jo vidijo. Mene to ne moti, to je nekaj 

normalnega. Vem, da če grem jaz na predmetno stopnjo, me tudi vsakokrat obstopijo 

bivši učenci. Mi bi bilo čudno, če nikogar ne bi bilo. Te letošnje otroke je pol leta 

učila učiteljica, ki jo sedaj vidijo v tretjem razredu, in je čisto normalno. Ko smo imeli 

delavnice CAP, je v razred prišla njihova lanskoletna učiteljica in smo se čisto lepo 

razumeli in delali. Bili so jo veseli.  

4. Kaj menite, kako vaši učenci vidijo vaše poučevanje? Pojasnite. Ja, seveda povejo, če 

se kdaj zmotim. Sama se jim potem zahvalim. Vidi se, če delamo kakšne skupinske 

stvari, da uživajo. In tudi povedo, da nekaj radi delajo in da bi to še kdaj delali. Če se 

le da, jih upoštevam. Zadnjič smo naredili lutke in potem uprizorili dialog z 

obravnavane zgodbice. Zakaj jim ne bi pripravila pouk na način, ki se je enkrat že 

izkazal kot dober. 

5. Katero lastnost pri vašem poučevanju bi izpostavila kot dobro in katero kot slabo? O, 

Marička. Dobra – mogoče to, da želim, da se dobro počutimo v razredu, ne vem, ne da 

jih ne bi bilo, ampak … Smeh. Mogoče skušam biti dosledna, se držati pravil. Če mi 

kaj ne uspe, se doma potem zamislim, na kaj moram biti še bolj pozorna. Zelo mi je 

pomembna doslednost. Kakor jih navadiš, tako potem je. Ni potrebno nič kričati. 
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Slaba pa … Morda bi se jim mogla še več razdajati, jim pomagati. A nekje moraš 

postaviti meje. 

RAZREDNA KOMUNIKACIJA in INTERAKCIJA: 

1. Z razredom se velikokrat pogovarjate in sledite njihovim vprašanjem. Se vam zdi, da 

je spraševanje pri pouku pomembno? Da otroci sprašujejo, seveda! Tako vidiš, kaj že 

vedo, kaj jih zanima. Do mene pridejo tudi z osebnimi težavami, vprašanji. Skupaj 

skušava rešiti težavo, ki otroka pesti. 

2. Kaj vam je pri interakciji med učenci najbolj pomembno? Med samimi učenci – da se 

med seboj razumejo, da se znajo na lep način pogovarjati in se znajo med seboj 

poslušati. Dostikrat se hitro užalijo, se posmehujejo drug drugemu, če kdo česa ne ve, 

ne zna. Potem pa se o tem skupaj pogovorimo, kako bi bilo drugemu, če bi se njemu 

posmehovali. Rada vidim, da imajo med seboj lep odnos. 

3. So bili kakšni večji konflikti? Ne, večjih konfliktov v tem razredu ni. Ravno včeraj 

deček, ki je bister, nekaj ni razumel in iz razreda je že prišel posmeh. Dečku se je 

videlo, da je kar sam vase zlezel, mu je postalo nerodno. Te stvari se dogajajo. Po eni 

strani želim, da tega ne delajo in sama tega ne pustim, po drugi strani pa je to del 

življenja. To se dogaja. Dostikrat pridejo do mene starši in rečejo, kaj se dogaja. Jaz 

sem v razredu, da take stvari preprečim, se pa kdaj to zgodi, ko sploh ne veš, da se 

dogaja. Po drugi strani jih je potrebno pripraviti, da jih take situacije ne prizadenejo, 

jih utrdimo. Tako pač je. 

4. Kako to, da pustite, da vas kličejo le po imenu? Ali ni s tem »ogroženo« spoštovanje 

do učitelja? Ja, naj bi bilo gospa »ime«, navajamo jih na vikanje. Da vikanje 

uporabljajo za druge uradne/odrasle osebe, če vstopijo v trgovino, na pošto. Na 

začetku sem jim povedala, da me morajo klicati gospa »ime«, gospa učiteljica, morala 

bi biti malo bolj dosledna … Po drugi strani pa čutim, da smo še bolj povezani, če 

me kličejo le po imenu, čeprav to ni prav, ker je bil tak dogovor v vseh tretjih 

razredih. Včasih jih popravim, morala bi biti bolj dosledna. Do drugih ljudi, ki 

prihajajo v razred, sem dosledna, da uporabljam na primer pojdi do gospe »ime«, pri 

sebi pa malo popuščam. 

5. Opazila sem, da kdaj kdo od učencev pride k vam po objem. Kakšno je vaše mnenje o 

tem? Se to velikokrat dogaja v tretjem razredu? Ja … Tako včasih zjutraj, ko pridem 

in smo vsi še malo zaspani. Imam deklico v razredu, ki se je prišla včasih zjutraj malo 

stisnit, očitno to še potrebuje. To se mi ne zdi nič narobe. To se še dogaja. 

RAZRED: 

1. Kako bi opisala vaš razred z nekaj besedami? Prijetni, topli in željni uspeha, zelo so 

motivirani za delo, želijo biti uspešni. Otroci se med odmorom sami znajo zaigrati, to 

mi je zelo pomembno. Mi je kar težko prekiniti igro, ko vidim, da se tako lepo skupaj 

igrajo. Bilo mi je zanimivo, ki so imeli vrteče kroglice (bejblejd). Te kroglice so bile 

med odmorom povsod, a se mi je zdelo, da bo slej kot prej prišlo do krega. Res je 

prišlo do tega in sem jih z naslednjim dnem prepovedala. Naslednji dan so se 

preprosto igrali z drugimi igračami. Sem bila kar presenečena. 

2. Se vam zdi, da razred deluje kot celota ali so med seboj pogrupirani? So deljeni na 

skupine, sploh med samo igro. A se znajo tudi zavzeti in nekaj narediti kot razred. Če 

jih jaz določim v skupine, jim to ne predstavlja nobene težave. Učenec se bo potrudil 

za skupino, v katero ga jaz določim. Med odmorom so v skupinicah, a to ni moteče, ne 

prihaja do kakšnih konfliktov, da bi kdo koga zavračal. To je bilo včasih prisotno med 

dekleti. Tega v tem razredu ni. Med seboj so prijatelji, si zelo pomagajo. Že na 
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začetku je prišla od njih samih pobuda, da naredimo pare, ki si bodo pomagali, če bo 

kdo od otrok zaradi bolezni manjkal. To sedaj deluje, če kdo manjka zaradi bolezni, 

drugi v paru poskrbi, da ima manjkajoči otrok vse prepisano in urejeno. 

3. Katere so izstopajoče lastnosti razreda? Zelo, zelo so vedoželjni. Želijo stvari uspešno 

narediti, vse, kar je povezano z ocenami, želijo predstaviti tako, kot je treba. Imajo 

željo, da so uspešni, naredijo dobro; sedaj predstavljajo živali in se vsak učenec 

potrudi, da naredi čim bolje. So prijetni, topli. 

4. So med seboj tekmovalni? Ja, to pa so. Se mi zdi, da je to v teh časih neizbežno. Ko 

delim kontrolne nazaj, jim nikoli pred celim razredom ne povem ocene. Vsakega 

posebej pokličem k sebi in mu povem oceno, potem pa mora dati kontrolno takoj v 

mapo. Pa še vedno slišim, da se med seboj pogovarjajo, koliko je kdo dobil. Želim in 

veliko poudarjam, da se vsak trudi za svoj uspeh, da vsak tekmuje sam s sabo. Ni 

važno, koliko je dobil sosed. Letos to ni tako očitno, ker je razred na splošno uspešen. 

Lansko leto je bilo to bolj vidno. Lansko leto se mi je dogajalo, da kakšen učenec 

dobil dve in vem, koliko dela je vložil, zraven pa je sosed dobil petico, a je zanjo 

potreboval pol manj časa. Ti otroci pa so res uspešni. Ne gre za kakšno privoščljivost, 

a jih to tako zanima. Žal ne morejo brez tega. 

5. Je to razred, ki potrebuje pohvale ali graje? Če vidim, da jim je treba kaj povedati, 

jim povem, se pogovorimo. Jih pa tudi velikokrat pohvalim, ker to določenim 

otrokom zelo veliko pomeni. Sploh takim otrokom, ki imajo kakšno težavo. Letos 

imam dva otroka, ki imata težave z disciplino. Trudim se, da jih pohvalim, ker to 

pomaga. Če jim le govoriš, kaj ni dobro, to ne prinese uspeha. Lotila sem se z druge 

strani. Na začetku pouka smo se usedli na hodniku in smo skupaj ponovili pravila 

obnašanja v razredu, kaj učenec dela narobe, na kaj mora paziti. In potem pri malici 

sem se zopet usedla, če je bilo kaj narobe, in mu povedala, kaj ni bilo dobro, na kaj naj 

bo pozoren, kaj naj popravi in naj se potrudi do konca pouka. Če pa je bilo kaj dobro, 

sem ga pa pohvalila. Enemu izmed teh dveh, je to zelo veliko pomenilo, je kar zrastel, 

trudil se je do konca pouka. Sedaj na koncu sem opazila, da je viden napredek, ni 

potrebno več pogovorov. Pri malici še kdaj kaj pripomnim, mu na hitro povem, kaj je 

bilo dobro, kaj ne. Zdi se mi, da si bolj uspešen, če na stvari pogledaš z druge strani, 

kot pa če le udrihaš po učencu. Otrok ima tako več motivacije. Pohvalim jih prej pred 

celim razredom, če pa je kaj slabega, mu rečem, naj me počaka na klopci pred 

razredom. Eden od teh dveh »težavnih« dečkov je bil od prej navajen, da vedno 

nagaja. Tako so ga obravnavali tudi ostali v razredu, govorili so mi, da »on pa skoz 

nagaja«. Jaz sem na glas komentirala: »Poglejte, danes pa je bil zelo priden.« To 

miselnost je potrebno prekiniti. Otroci odrastejo, začnejo razumeti tudi take stvari. 

Deček je doumel, da je bolje, da je priden, da sva prijatelja, se ne kregava in tudi 

vzdušje v razredu je boljše. On se v razredu bolje počuti. Na začetku je potreboval 

malo časa zase, to sem spoštovala in sem mu dala ta čas – dala sem mu tudi malo 

odmora, šel je do vodnega bara, šel je en krog po hodniku, usedel se je na klopco na 

hodniku in premislil, kaj je bilo narobe. A to ni nikoli izkoriščal. O tem sva se potem 

skupaj pogovorila, to se je zelo obneslo. 

6. Ali kdaj povzdignete glas? Ne, ker mislim, da s tem nič ne naredim, pridobim. 

Imam težave z glasilkami in mislim, da kričanje ne pripelje do uspeha. Zdi se mi, če 

jaz začnem kričati, oni še bolj začnejo kričati, jaz sem znervirana, njih znerviram in s 

tem nič ne naredim. Včasih morda malo, ampak nič ne naredim s tem. Narediš en 

korak nazaj in ne naprej. 

Kakšen je vaš nasvet, na kaj mora biti učiteljica pozorna, da z razredom preživi uspešno 

skupno leto: Zdi se mi, da je pomembno, da stvar vedno gledaš s pozitivne strani. Če jih 

vzameš za svoje, preživiš. To je to in da delaš z veseljem. Kdaj dobiš malo težji razred, kdaj 
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malo lažji. Sama sem vedela, da mogoče kakšne stvari nisem naredila popolnoma, a se s tem 

ne smeš obremenjevati. Naredili smo kakšno stvar manj, a tisto res dobro. Jaz se s tem nisem 

obremenjevala. To, kar narediš, je dobro narejeno. Moraš biti pozitivna. V našem poklicu so 

dobri in slabi dnevi, a to te ne sme ovirati. Bodi pozitivna, in to je to. 

 

8. 3. 4 Povzemalna analiza, učiteljica 2 
 

RC 1: Stili vodenja razreda                                                       
 

RV 1a: Katere so izstopajoče lastnosti učiteljice? 

RV 1b: Kakšno je njeno vedenje med poukom? 

 

Med opazovanjem sem zaznala, da je učiteljica izredno prijazna. Veliko ji pomeni odnos, 

ki ga ima do svojih učencev. Po drugi strani zna biti tudi stroga in želi, da učenci upoštevajo 

pravila. Tudi mene je lepo vključila v delo v razredu. Počutila sem se zelo dobrodošlo.  

Učiteljica je morala pogosto umiriti razred. To je storila tako, da je naredila »Pšš«, 

odštevala od števila pet, besedno umirila glasne učence, čakala, da se učenci sami umirijo. 

Med čakanjem je postala tudi nestrpna do bolj motečih učencev (3-krat). Povedala jim je, da 

je njihovo vedenje neprimerno.  

Med poukom ni samo stala pri tabli oziroma sedela za mizo, ampak se je veliko gibala po 

razredu, tako da je lahko pristopila do posameznikov. Pomembna ji je drža otrok, zato je 

velikokrat (7-krat) učence opozorila na pravilno sedenje.  

Zavzeta je za dosledni zapis v zvezek. Pri dajanju besede učencu vedno upošteva pravilo 

dvigovanja rok. Če učenec ne dvigne roke, ne dobi besede oziroma ga kar prekine. 

 

V intervjuju je učiteljica navedla, da vsak razred posebej vzame za svojega, se mu 

popolnoma posveti, ga posvoji. Priznava, da je zelo zaščitniška do učencev, želi jih zaščititi 

pred slabimi stvarmi. Učiteljica je kot svojo slabo lastnost izpostavila, da bi se morala 

učencem še bolj razdajati, kot dobro pa je navedla doslednost in pa strmenje k učenčevemu 

dobremu počutju v razredu. Najpomembnejše ji je, da se učenci v razredu dobro počutijo, 

se med seboj razumejo in si zaupajo.  

Učiteljici je pomembno, da ji učenci zaupajo, ji povedo svoje mnenje, težave. Želi jim 

pomagati, če je le v njeni moči. Na predhodne učiteljice gleda s spoštljivim odnosom. Tudi 

nje se bivši učenci razveselijo in jo obstopijo, če jo vidijo. 

Na vprašanje, kako učenci vidijo njeno poučevanje, odgovarja, da jo znajo popraviti, če se 

zmoti, radi vidijo, da kakšno nalogo opravijo skupaj, povedo ji, katere dejavnosti so jim všeč, 

in če je le mogoče, jih poskuša upoštevati.  
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RC 2: Strukturiranje pouka 

 

RV 2a: Kako učiteljica izvede uro: začetek, strukturiranje in zaključek? 

 

Pri opazovanju se vidi, da se učiteljica pripravi na pouk, na vsako uro posebej. S seboj ima 

zapiske, ki jim sledi. Občasno pogleda v svoje zapiske. Uro vodi samozavestno, učenci ji 

lepo sledijo.  

Ure poskuša pripraviti zanimivo, trudi se, da vključuje različne oblike in metode dela (delo 

v krogu, dvojice, individualno) ter da povabi k sodelovanju cel razred. Vsako jutro začnejo 

pouk s pozdravom. Tako učencem pokaže, da se je pouk začel. V stavbi nimajo zvonca, ki bi 

jim to nakazoval. To ji celo bolj ustreza, saj tako ni motenj med poukom. Dobro ima 

načrtovan časovni okvir. Če učenci ne morejo tako hitro slediti, temo podaljša na naslednjo 

uro ali prestavi na naslednji teden. Je prilagodljiva.  

Dan zaključi z zapisom domače naloge v rokovnik. Razred umiri in pripravi na vstop 

učiteljice za podaljšano bivanje. 

 

V intervjuju je učiteljica povedala, da se na pouk vedno pripravi ter v vsakem dnevu/tednu 

določi snov, ki je temeljna za ta dan/teden. Temu posveti glavnino pouka, ostalo pa po 

potrebi prestavi na naslednji dan/teden. Pouk ni omejen na 45 minut, ampak delo prilagaja 

učni snovi in potrebi učencev – ure lahko podaljšuje ali krajša. 

Pomembno ji je, da učenci dosežejo osnovne cilje, usvojijo snov. Pri pouku je pozorna, da v 

razredu vlada dobra klima, ki je nujno potrebna, da so učenci odprti in pripravljeni absorbirati 

novo znanje.  

Učencem dovoli, da ji pomagajo oblikovati pouk. Ostaja odprta za ideje, ki prihajajo od 

učencev. Opozarja, da je velika težava, ko je učitelj v istem razredu daljše obdobje – lahko se 

začne ukalupljati, slediti starim učnim pripravam.  

Pravi, da se velikokrat poslužuje različnih oblik in metod dela, a je vse odvisno od razreda, 

ki ga uči. 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep o stilu vodenja razreda: 

 

- Na pouk se vedno pripravi. 

- Učiteljica vodi razred na prijazen, miren način.  

- Pri poučevanju je dosledna (gleda zapise v zvezkih, pazi, da dvigujejo roke, če 

želijo imeti besedo).  

- Pri delu zahteva tišino, tako velikokrat miri razred.  

- Zaveda se pomembnosti gibanja in pravilne drže, na to opozarja učence.  

- Zanjo je najpomembnejše, da se učenci v razredu dobro počutijo.  

- Do učencev je zelo zaščitniška, zanima jo vsaka podrobnost, ki je povezana z 

njimi.  

- Do mene je prijazna in se mi posveti, se zavzame in mi čim bolj pomaga pri 

pridobivanju potrebnih podatkov. 
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RC 3: Interakcija in komunikacija z učencem/-i                                                                                        

 

RV 3a: Kako komunicira z učencem/-i? 

RV 3b: Kako učiteljica odreagira na moteče vedenje? 

RV 3c: Kako se odzove na pozitivne spodbude s strani učenca/-ev? 

 

Pri opazovanju učiteljice mi je bilo zelo všeč, ker zna učenca/-e pohvaliti. To sem opazila 

kar 19-krat. Pri delu v razredu je predana svoji vlogi, učenca/-e pri pouku usmerja, odgovarja 

na njihova vprašanja in jih tudi sama velikokrat kaj vpraša, ponudi svojo pomoč, če je ta 

potrebna (šili jim svinčnike, pomaga trgati papir pri likovni umetnosti, ponudi pomoč pri 

zapisu, učenca je usmerila, ko je imel težave pri oblačenju), rediteljem ponovi njihove 

dolžnosti, če svojega dela ne opravijo dobro.  

Učiteljica je izredno dosledna pri opazovanju in zaznavanju sprememb na učencih. Hitro 

opazi, če se učenec slabo počuti, če kdo joka, opazila je, da so učenci prihajali v razred, 

premočeni od dežja, in je poskrbela, da so se preoblekli, pouk je nadaljevala šele, ko so vsi 

učenci po odmoru prišli v razred, učenki je podarila objem. V primeru zamujanja pouka 

učenca na to opozori in želi vedeti razlog zamude.  

Učiteljica se trudi, da cel razred vključuje v pouk, da vsi aktivno sodelujejo pri pouku. To 

naredi na različne načine, primer: učenci so po vrstah hodili na tablo reševat matematične 

primere.  

Velikokrat je učenec glasno komentiral kakšno učiteljičino pripombo ali pa kar tako na glas 

podal svoje mnenje. Učiteljica se je vedno odzvala; če je bil komentar na mestu, je podala 

svojo repliko, če ni bil primeren, je učenca primerno ustavila. Učiteljica se zaveda svoje 

zmotljivosti – ko se je pri uri zmotila, jo je učenec na to opozoril, odzvala se je prijazno in se 

mu zahvalila, ker je opazil njeno napako.  

V razredu se je nekajkrat pojavil nemir, klepet, neposlušnost. Večinoma so ga ustvarili 

hitrejši učenci. Morda bi morala biti nanje bolj pozorna, saj so se začeli dolgočasiti, igrati s 

svojimi potrebščinami ali motiti sošolca. To je učiteljica opazila in jim pokazala svojo jezo ter 

ubesedila svoje neodobravanje nad takim vedenjem. Učiteljica nikoli ne povzdigne glasu. To 

ne prinaša uspeha, hkrati pa ima težave z glasilkami. V primeru posmeha se je učiteljica 

strogo odzvala – tega v razredu ne dovoli. V sporih med učencema/-i se hitro vmeša in 

posreduje. Ponudi jim svojo rešitev in želi rešiti problem. 

Zelo pohvalno se mi zdi, ker učiteljica vedno znova poudarja, kako pomembno je 

tekmovati sam s seboj in ne z ostalimi sošolci. 

Sklep o strukturiranju pouka: 

 

- Učiteljica dan vedno začne s skupnim pozdravom.  

- Pri pouku sledi načelu, da vsi učenci usvojijo glavno snov, jo vsi razumejo.  

- Učiteljici so pomembna navodila, ki sem jih pri opazovanju tudi velikokrat 

zasledila. 

- Pomemben ji je zapis v zvezek.  

- Rada izbira različne metode in oblike dela. Pojavljalo se je delo v paru, skupini, 

individualno delo. Dejavnosti so izvajali tudi izven klopi, v krogu. 

- Upošteva učence, ki ji pomagajo oblikovati pouk. 

- Vključi se v aktivnosti. 

- Ure niso strogo 45-minutne, pouk prilagaja situaciji. 
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V intervjuju je učiteljica povedala, da je zelo vesela vprašanj učencev. S tem vidi, kaj 

učenci že znajo, česa še ne razumejo. Do nje prihajajo tudi z osebnimi težavami, ki jih 

poskuša rešiti.  

Najpomembnejše ji je, da se učenci med seboj razumejo, se znajo na lep način pogovarjati 

in se med seboj poslušajo.  

Učiteljica trdi, da večjih konfliktov v tem razredu ni bilo, včasih se pojavi posmeh, ki ga 

hitro odpravi. Po eni strani želi učence obvarovati pred posmehom, a hkrati se zaveda, da je 

to del življenja, ki mu ne moremo uiti.  

Učiteljico sem spraševala tudi po tem, da jo nekateri učenci kličejo po imenu. Odgovorila mi 

je, da bi glede tega morala biti bolj dosledna, saj je bil dogovor vseh učiteljic tretjega razreda, 

da jih učenci vikajo. Zdi pa se ji, da je s klicanjem po imenu njihov odnos bolj intimen, so z 

razredom bolj povezani.  

Glede deljenja objemov nima problema, zaveda se, da so ti učenci še majhni in da kdo od 

njih objema ne dobi doma, ona pa ga z veseljem podeli tistemu, ki ga potrebuje.  

 

 

RC 4: Značilnosti razredne dinamike  

 

RV 4a: Katere so izstopajoče značilnosti razreda (klima, odnosi med učenci)?  

RV 4b: Kako učenec/-i reagira/-jo na učiteljičino vedenje? 

                                           

Opažam, da razred z učiteljico lepo sodeluje pri pouku, posluša njena navodila. So izredno 

empatičen razred. Med seboj hitro opazijo spremembe v vedenju – opazijo, če sošolec joka, 

znajo se postaviti v bran šibkejšemu sošolcu, znajo se skupaj poveseliti, med seboj si posojajo 

Sklep o interakciji in komunikaciji z učencem/-i:  

 

- Za učiteljico je zelo pomembna razredna komunikacija. Zelo dobro se učiteljica 

zna spustiti na raven svojih učencev in jim pokazati, da jih razume. Je empatična. 

Rada podari objem. 

- Učiteljica je zelo dovzetna za opazovanje sprememb obnašanja pri učencih.  

- Pri reševanju osebnih težav učencev se v problem poglobi in ga skuša rešiti, 

poišče primerno pomoč.  

- Med samim poukom poteka veliko interakcij, tako med učiteljico in učencem/-i 

kot tudi samimi učenci. Učenca/-e učiteljica zelo upošteva. 

- Z veseljem odgovarja na njihova vprašanja, saj tako dobi vpogled v njihovo 

znanje.  

- Trudi se razred v celoti vključevati v pouk, želi, da vsi aktivno sodelujejo pri 

pouku. 

- Učiteljica da besedo učencem, ki ji radi povedo svoje mnenje, popravijo njeno 

napako.  

- Na napake opozori na primeren način – ne kriči, le pove, kaj so pozabili narediti. 

Če se sama zmoti, je vesela, da to učenci opazijo in jo popravijo, pravi, da je tudi 

učitelj le navaden človek z napakami.  

- Na spore med učenci se hitro odzove in učencem pomaga najti rešitev.  

- Zagovarja pogovor. 

- Je dosledna pri dajanju pohval učencu/-em. Pri tem poudarja, da vsak učenec v 

prvem planu tekmuje sam s sabo in ne z ostalimi sošolci.  
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stvari. V primeru, ko so morali po likovni umetnosti pospraviti razred, so se kot razred za to 

zavzeli in ga hitro skupaj pospravili. Med seboj so si razdelili vloge; nekateri so pometali, 

drugi pobirali papirčke, tretji pospravljali škarje in lepila na njihova mesta.  

Rekla bi, da je razredna klima zelo prijetna oziroma odlična. Razred deluje sproščeno. Zelo 

lepo so tudi mene kot opazovalko vključili v razred. Učiteljica me je predstavila, otroci so me 

obstopili in se pogovarjali z mano. Pripravili so presenečenje za učiteljico podaljšanega 

bivanja. Vsak se prijetno počuti, ko pride v njihov razred.  

Ko je učiteljica zahtevala tišino in mirno delo, so jo ubogali. Z delom so nadaljevali tudi, če je 

učiteljica zapustila razred. Učiteljica jim pusti prosto sprehajanje med poukom – lahko si 

gredo šilit svinčnike, obrisat nos. Nekateri to izrabljajo za odklop od pouka, drugi res 

potrebujejo robček ipd. 

 

Pri intervjuju sva se z učiteljico pogovarjali o njenem razredu na splošno. Razred mi je 

opisala kot »prijeten, topel in željan uspeha«. Med odmorom se učenci znajo sami zaigrati. 

Ko se je v preteklosti pojavil problem z vrtečimi kroglami (bejblejdi), jih je preprosto 

prepovedala. Zanimivo pa se je učiteljici zdelo, da so se naslednji dan učenci preprosto igrali 

z drugimi igračami, bejblejda ni nihče več prinesel v razred.  

Učiteljica je razred opisala kot »grupiran«, a ko je potrebno, stopijo skupaj in delujejo kot 

celota. Od njih je prišla celo pobuda, da naredijo razredne pare, ki si pomagajo v primeru, 

ko nekdo zboli.  

Kot izstopajočo razredno lastnost je učiteljica izpostavila vedoželjnost. Vsak želi biti 100-

odstoten, to seveda ni problem, ker so vsi učenci učno uspešni. A hkrati to privede v 

medsebojno tekmovalnost, ki se v razredu pojavlja. Tekmovalnost poskuša umirjati tako, da 

ocene in kontrolne naloge pokaže vsakemu učencu posebej, poudarja, da vsak tekmuje s sabo. 

Razred je opisala kot tak, ki potrebuje pohvale in graje. Če učenci nekaj ne naredijo pravilno, 

zagovarja stališče, da jim je to potrebno povedati. Zna pa jih tudi pohvaliti, to lahko tudi 

potrdim iz svojih opazovanj. Zaveda se, da nekaterim učencem to izredno veliko pomeni. 

Učiteljica pravi: »Otroci odrastejo, začnejo razumeti tudi take stvari.« 

 

Povzetek obeh dimenzij (opazovanje, intervju) – učiteljica 2:  

Učiteljičino vodenje razreda se mi zdi izredno dobro. Všeč mi je njena mirnost. Izstopajoča 

lastnost učiteljice je ravno ta pripravljenost, da se učencem popolnoma razda. Pripravljena 

jih je poslušati in se zavzeti za vsakega posameznega učenca. Je prijazna in njen glavni cilj 

je, da v razredu vlada dobra, pozitivna razredna klima, ki je vodilo tudi za učni uspeh. 

Nikoli ne povzdigne glasu, velikokrat da besedo učencem in jim tudi prisluhne. Bližino s 

Sklep o značilnostih razredne dinamike: 

 

- Odnos med učenci in učiteljico je v tem razredu izredno dober. Med seboj si 

pomagajo, so izredno empatičen razred.  

- Delujejo sproščeno. 

- Učiteljica je dober zgled, gradi pozitivno razredno klimo. Učenci poslušajo 

učiteljico, sledijo njenim navodilom in aktivno sodelujejo pri pouku. 

- Njeno vodilo je, da pristopi k učencem s pozitivne strani (kaj zna, v čem je 

dober). 

- Znajo stopiti skupaj in se zaigrati med odmori. 

- Ko se zavzamejo za delo, to hitro opravijo. Tako se pojavi konkretno in iskreno 

veselje na njihovih obrazih.  

- Učno so zelo uspešni, pojavlja se tekmovalnost. 
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svojimi učenci doseže tudi na način, da jim dovoli, da jo kličejo po imenu. Rada podeli 

objem, če ga otrok potrebuje. 

Na pouk se vedno pripravi, ga strukturira, pripravi zapiske v zvezek. Pouk vedno začne s 

pozdravom, potem pa si zada, kaj je glavno, da se v enem dnevu naučijo. Tako pouk 

prilagaja snovi. Na koncu pouka vedno pove, kaj je bilo v dnevu dobrega, kaj je bilo slabega 

in jih pripravi na nadaljnjo delo v podaljšanem bivanju. Razred umiri.  

Pri podajanju snovi se poslužuje različnih oblik dela: delo v krogu, individualno delo ali delo 

v dvojicah. Je zelo prilagodljiva: nimajo zvonca, tako ure včasih skrajša ali podaljša. Pri snovi 

upošteva tudi želje učencev.  

So izredno empatičen razred. Učiteljica je razred opisala kot učno uspešen, prijeten, topel, 

željan uspeha. Med seboj si radi pomagajo, radi se igrajo, posojajo stvari in opazijo 

spremembe na sošolcih. Menim, da imajo odličen zgled v učiteljici, in to potem tudi sami 

delajo v praksi. Razred deluje sproščeno, veliko je interakcij, tudi prišlek se v njem dobro 

počuti, znajo ga vključiti.  

Razredna komunikacija je dobra. Učiteljica učencem da besedo. V primeru posmeha, 

tekmovalnosti to hitro zatre. Učencem govori, da morajo tekmovati s seboj in ne s sošolci. 

Učenci učiteljico veliko sprašujejo. Učiteljica to spodbuja. Učiteljica na moteče vedenje 

odreagira na različne načine: čaka, besedno prekine klepet, odšteva. 

Za zaključek sem učiteljico vprašala, kaj mi svetuje, da upoštevam na začetku svoje karierne 

poti. Odgovorila je, naj na poklic gledam pozitivno in naj ga opravljam z veseljem. Včasih 

je leto, ko je razred težji, včasih je lažji, a se s tem ni potrebno obremenjevati. Potrebno je 

ostati pozitiven. V tem poklicu pridejo slabi in dobri dnevi, a to naj me ne ovira. 

 

Glede na splošne stile vodenja sodi med avtoritativni način vodenja, saj gradi razred na 

lastnih vrednotah, razmerje med avtoriteto in dogovori je ravno pravo; torej skuša, da je 

avtoritete in dogovorov v razredu dovolj. Učencem daje pravo mero svobode, tako pri 

odločanju kot prostem pogovoru. V razredu so postavljene smiselne meje. Tudi kazni za 

prekrške so vnaprej znane. Dela v smeri, da bodo učenci postali odgovorni in samostojni. 

Po Wubblesovem modelu (1993, v Peklaj in Pečjak, 2015) pa bi jo uvrstila med 

tolerantnega učitelja. Tukaj so v ospredju pristni odnosi med učiteljico in učenci ter skrb 

za pozitivno razredno klimo.  
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8. 4 Učiteljica 3 

8. 4. 1 Opazovalni zaznamki enega dne, učiteljica 3, 3. r. 
 

OPAZOVALNI ZAZNAMKI O POTEKU URE – ŠPORT 

UVOD 

- U so že pripravljeni za šport. 

- UČIT vpraša U12 ali ima DSP, noben od njiju ne ve, kaj se je U12 odgovoril z UČIT za DSP. 

- U prihajajo do mene in me sprašujejo, ali bom sedaj v tem razredu, koliko časa bom preživela z njimi, kako mi je ime.  

- Ko se vsi preoblečejo, UČIT pozove deklice, naj si spnejo lase. 

- Naredijo kolono in se v tišini odpravijo do vrat. 

- Tam se zopet ustavijo, umirijo, UČIT jih opozori, naj bodo do telovadnice tiho. 

- Ko so na stopnišču, začnejo klepetati, UČIT se ustavi in jih opozori, da so preglasni ter da se niso tako dogovorili. 

- Deček dečka tepe v igri, UČIT ne vidi. 

- Pridejo v telovadnico in začnejo s tekom. 

OSREDNJI DEL 

- UČIT jih vodi, da U ogrejejo svoje telo. 

- Med tem z UČIT pripravljava telovadnico. 

- Utrjujejo košarko. 

- UČIT jim pokaže, kako izvajajo poligon, sledi utrjevanje košarke na poligonu, UČIT jih opazuje in popravlja. 

- Skupaj pospravijo telovadnico. 

- U se razdelijo v pare – utrjujejo igro v paru: metanje na koš in zbijanje žog. 

- Vsak U, ki koš zadane, se tega zelo razveseli. 

- Ko UČIT razlaga ali zapiska s piščalko, se U umirijo in jo poslušajo.  

- Kdor tapka z žogo, je kaznovan z 10 počepi. 

ZAKLJUČEK 

- Skupaj se umirijo in zapustijo telovadnico. 

- V tišini se vrnejo v razred in se preoblečejo. 

- UČIT pove, kdo je reditelj, razdeliti mora berila in ZV za slovenščino.  
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OPOMBE/DOGAJANJE PRED URO: 

- Ko pridem v šolo, grem pogledat v razred, ali je UČIT v njem; ker je ni, počakam pred razredom. 

- U me vidijo, me pozdravijo in pristopijo, pogovarjamo se, da bom sedaj tri dni preživela v njihovem razredu – nad tem podatkom so 

navdušeni. 

- Povedo, da so me včeraj videli na svetem obhajilu (sem zborovodja otroškega zbora, ki je tam pel, skupaj smo zapeli tudi dve pesmici), 

zopet želijo, da jih zapojemo, dogovorimo se, da jih bomo zapeli, če bi UČIT dovolila. 

- Grem do UČIT, ki jo najdem v zbornici, UČIT se preobleče v športno opremo. 

- Skupaj se odpraviva v razred. 

KAJ 

OPAZUJEM 

UČITELJIČINO 

VODENJE 

STRUKTURIRANJE 

POUKA 

INTERAKCIJA IN 

KOMUNIKACIJA Z UČENCEM/-I 

RAZREDNA DINAMIKA 

 

 

 

SITUACIJE 

V RAZREDU 

UČITELJICA 

- pride v razred, 

pripravljena na delo v 

telovadnici 

- U postroji v kolono 

- z vstopom v 

telovadnico, jih takoj 

usmeri v delo – U nimajo 

časa klepetati, ampak 

morajo poslušati in delati 

- UČIT se ogreva in 

telovadi z njimi 

UČITELJICA 

- UČIT pripravi zanimivo 

uro, ki se začne z 

ogrevanjem, sledi 

utrjevanje vodenja žoge in 

igranja v paru, na koncu jih 

UČIT umiri, da se vrnejo v 

razred 

UČITELJICA 

- U usmerja, spodbuja, jim »nagaja«, 

jih popravlja 

- sodeluje z U8, ker je brez para, ko 

UČIT opazuje ostale pare, sama 

vskočim in z U8 utrjujem igro 

  

UČENEC/-I 

- so veseli, ker UČIT telovadi z njimi, 

to jim je v pozitivno spodbudo 

- razveselijo se vsakega zadetega koša 

- v paru delajo korektno, vsi delajo, se 

UČENEC/-I 
- zelo spodbudno je, ko 

vidijo, da se UČIT trudi 

telovaditi z njimi 

- zelo se razveselijo, ko 

zadenejo koš 

- v paru se pojavi slaba volja, 

ko eden v paru prevladuje, je 

boljši 
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OPAZOVALNI ZAZNAMKI O POTEKU URE – SLOVENŠČINA 

- jih spodbuja, usmerja, 

popravlja pri vodenju 

žoge 

pri tem zabavajo, med seboj tekmujejo 

v zadevanju košev 

UVOD 

- UČIT pove, kdo je reditelj, razdeliti mora berila in ZV za slovenščino.  

OSREDNJI DEL 

- U11 odide na DSP. 

- UČIT vpraša U2, kako je bilo na petkovem nastopu v »ime kraja«, U2 pove, da je bilo lepo, da so nastopali za učence OŠ, kot so to 

naredili tudi za njih. 

- Igrajo se Lačni morski pes, kjer ugibajo besedo, ki je povezana z besedilom, ki ga bodo prebrali. 

- U ugibajo po kolonah, ne gre jim najbolje, so nemirni, ker ne uganejo iskane besede, med seboj se zbadajo in jezijo drug na drugega, 

ko posamezni U izbere napačno črko. 

- Na koncu jim uspe najti iskano besedo – APLAVZ; pogovorijo se o pomenu te besede, U poslušajo UČIT in sodelujejo z njo v 

pogovoru (povedo, kdaj so komu že zaploskali, UČIT pove tudi primere iz lastnega življenja). 

- UČIT prosi U, naj pustijo berila pri miru – U iščejo, katero besedilo bodo brali, UČIT pove, da ga ne bodo našli v kazalu. 

- Skupaj ponovijo, kako poiskati besedilo v kazalu, UČIT jih usmeri tako, da jim pove ime in priimek avtorja, ko ga večina najde, to 

pokažejo z dvigom rok, UČIT jih usmeri, da ima ta avtor v berilu objavljeni dve deli, danes bodo prebrali njegovo drugo delo.  

- U najdejo pesem, obrnejo berilo na pravo stran, UČIT začne z doživetim branjem pesmi. 

- U poslušajo in sodelujejo med pesmijo (ploskajo). 

- U so nad pesmijo navdušeni, pesem je malo nenavadna.  

- Sledi pogovor o pesmi, U sodelujejo z UČIT in odgovarjajo na njena vprašanja, če ne dvignejo roke, UČIT le pomaha z dvignjeno 

roko. 

- Pogovorijo se o nerazumljivih besedah, U4 pove razlago, ker ni popolna, jo U5 dopolni. 

- UČIT razlaga energično, temperamentno, zavzeto. 

- Potem še enkrat vsi glasno preberejo pesem – nemir v razredu. 

- UČIT ugotovi, da to ni bilo dobro, preberejo pesem tolikokrat, da vsi U pridejo na vrsto za glasno branje, UČIT jih opozori, naj se 

pri branju osredotočijo na branje in besede, ploskanja pa naj ne vključujejo.  

- U6 se pri branju zahtevnejših besed zatika, U7 ji te besede prišepetava. 

 



RAZRED KOT SOCIALNA SKUPINA IN VODENJE RAZREDA 

Nina Kovač 

 

81 

 

 

- U se lahko prosto gibljejo po razredu. 

- U18 žvižga, UČIT ne komentira. 

- UČIT ostale U, ki še niso glasno brali spodbuja, da naj berejo bolj doživeto, U ne izpolnijo njene zahteve – ukvarjajo se s pravilnim 

branjem besed. 

- UČIT želi prostovoljca, ki bi še enkrat prebral pesem, U10 bere, a ne doživeto, pozabi dihati, UČIT ga ustavi in želi, da bere počasneje. 

- Spodbudi še U11, a tudi njej branje ne gre tako, kot si UČIT želi – U11 se pri branju moti ter se zraven smeje, to spodbudi cel razred, da 

se smeji z njo. 

- UČIT opozori U3, naj se neha hahljati, ali pa naj stopi iz razreda ter se umiri, U3 se umiri. 

- UČIT pripomni rek, da »Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje«, U8 se zahahlja in UČIT opazi, da je U8 rek razumel.  

- UČIT jim napove, da morajo do petka to pesem znati na pamet. 

- Pospravijo berila in odprejo ZV ter napišejo »Vaja« – napišejo dve nalogi, ki jih morajo rešiti za DN. 

- U so, medtem ko pospravljajo berila, glasni; ko začnejo s pisanjem, se umirjajo. 

- Med pisanjem UČIT preverja, ali so razumeli navodilo prve naloge, U ji odgovarjajo na vprašanja. 

- UČIT hodi po razredu in gleda prepise U v zvezek, pri kakšnem U se ustavi in popravi napake, pri U9 se ustavi in komentira, naj naenkrat 

drži le eno pisalo, ker že tako njegovi prepisi niso najlepši … 

- V rokovnik zapišejo, kaj imajo za DN. 

- UČIT opomni U, da morajo opozoriti starše na jutrišnji roditeljski sestanek, U14 želi vedeti, o čem se bodo pogovarjali, UČIT mu 

odgovori, da mu tega ne bo razlagala in da je naloga staršev, da pridejo na sestanek in izvedo informacije. 

ZAKLJUČEK 

- U11 se vrne z DSP-ja, z UČIT se pogovorita, kaj je delal. 

- U pospravijo stvari in se pripravijo na malico. 

KAJ 

OPAZUJEM 

UČITELJIČINO 

VODENJE 

STRUKTURIRANJE 

POUKA 

INTERAKCIJA IN 

KOMUNIKACIJA Z UČENCEM/-I 

RAZREDNA DINAMIKA 
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SITUACIJE 

V RAZREDU 

UČITELJICA 

- je od trenutka, ko se 

ura začne, energična, 

dobrovoljna 

- veliko svoje 

energije da v 

interpretacijo pesmi* 

- ko ji nekaj ni všeč, 

to pokaže – na klepet 

se hitro odzove in ga 

skuša preprečiti, 

umiriti 

- ure skuša narediti 

raznolike 

UČITELJICA 

- uro lepo strukturira, začne 

z uvodno motivacijo – 

Lačni morski pes, v 

osrednjem delu sledi 

obravnava nove pesmi, 

zaključi jo s ponavljanjem 

pravopisnih znamenj, ki jih 

bodo v kratkem pisali 

UČITELJICA 

- skuša v uro vključiti cel razred 

- branje vsi v en glas – slaba poteza, to 

hitro popravi (vsak U prebere eno 

poved)** 

- v pogovor skuša vključiti tudi tiste 

učence, pri katerih opazi, da ne sledijo 

uri 

- želi, da dvigujejo roke 

- v razredu ne zahteva popolne tišine 

- U nudi pomoč 

- UČIT neprimerno vedenje takoj ustavi, 

če jo le zmoti 

- pogovor o roditeljskem sestanku – 

UČIT hitro odpravi U14, da mu ne bo 

razlagala, o čem se bodo pogovarjali na 

sestanku 

 

UČENEC/-I 

- U se začnejo smejati, tega ne vzamejo 

kot resno delo** 

- v igri Lačni morski pes kolone med 

seboj tekmujejo, se spodbujajo, se skupaj 

veselijo, ko uganejo črko in se med seboj 

zbadajo, če črka ni pravilna 

- želijo sodelovati z UČIT v pogovoru, 

dopolnjujejo svoje odgovore 

- skupno glasno branje izrabijo za zabavo 

- U ne berejo doživeto, nekateri se 

ukvarjajo s samim branjem, drugi na 

doživetost pozabijo 

- U7 prišepetava besede, ki jih mora U6 

prebrati in se ji zatika 

- U18 žvižga*** 

UČENEC/-I 
- U z navdušenjem poslušajo 

novo pesem in pri njej 

sodelujejo* 

- vsi si želijo prebrati pesem 

- večinoma sodelujejo z 

UČIT pri pogovoru 

- U se lahko sprehajajo med 

uro (brisanje nosu, uporaba 

šilčka, ravnil) 

- so med seboj prijatelji in si 

pomagajo 
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OPAZOVALNI ZAZNAMKI O POTEKU URE – MATEMATIKA 

UVOD 

- Ponovijo poštevanko, UČIT hitro preverja, U večinoma znajo; če ne znajo, mora odgovoriti naslednji. 

- Tri učenke zamudijo pouk. 

- UČIT zanima, kje so bile; odgovorijo ji, da so bile v knjižnici; UČIT zanima, ali morajo iti tri po eno knjigo, nato tudi njih vpraša 

poštevanko. 

- Če ne znajo, UČIT malo priganja: »Dejte, dejte!« 

- Razdelijo DZ in pripravijo ZV – v razredu je nemir. 

OSREDNJI DEL 

- Sledi zapis v ZV, U7 gre reševat račun na tablo, drugi rešujejo v ZV, U se počasi umirjajo in zapisujejo v ZV. 

- UČIT hodi po razredu in opazi, da ima U12 premajhen svinčnik; opozori ga, naj si kupi drug svinčnik, ker si s takim pisalom lahko 

pokvari roko. 

- U4 in U5 klepetata, UČIT opazi in zahteva, da zapustita razred, U4 in U5 se hitro umirita. 

- Skupaj naredijo besedilno nalogo. 

- U7 naredi preizkus na tablo. 

- UČIT opozori, da morajo delati črte z ravnilom. 

- Hitrejši U se sprehajajo po razredu, ne sledijo, se igrajo z ravnilom. 

- UČIT hodi po razredu in pregleduje zapise, pri U20 opazi, da ne dela velikih začetnic, opozori jo na to. 

- U15 govori s sošolcem, UČIT zanima, zakaj to počne, U15 pojasni, da potrebuje list, ker mu je zmanjkalo ZV. 

- UČIT je jezna na U, ki nimajo lepega zapisa v ZV in imajo neošiljene svinčnike. 

- Sledi individualno delo – tu se opazi velike razlike med posameznimi U. 

- U4 pove UČIT, da ji je zmanjkalo ZV; UČIT je huda, ker U za to ne poskrbijo prej; UČIT reče, naj vzame prazen list in nanj nadaljuje 

zapis, UČIT zahteva, da v rokovnik zapiše, da potrebuje nov ZV. 

- UČIT z U glasno pregleduje račune, opozori U20 in U21, da se umirita. 

- UČIT spodbuja U22, da pohiti, UČIT je nestrpna. 

- Pojavi se problem, ker U odštevajo manjše število od večjega, UČIT še enkrat pojasni, kako je potrebno računati. 

- UČIT glasno izpostavi U, ki imajo težave s pisnim odštevanjem. 

- UČIT pove navodilo, naj pospravijo DZ – vsak U pospravi svoj ZV na polico – dobro, ker se malo sprehodijo, čeprav v razredu nastane 

nemir in glasno klepetanje. 

- UČIT je huda na U2, U3, U4, ker klepetajo »Najprej bom presedla tele tri ragle – čisto nič ne poslušajo!« 
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ZAKLJUČEK 

- Skupaj napišejo v rokovnik, kaj imajo za DN, razred se umiri. 

- UČIT napove, naj pospravijo vse stvari, gredo na stranišče ter se pripravijo na spoznavanje okolja. 

 

 

KAJ 

OPAZUJEM 

UČITELJIČINO 

VODENJE 

STRUKTURIRANJE 

POUKA 

INTERAKCIJA IN 

KOMUNIKACIJA Z 

UČENCEM/-I 

RAZREDNA DINAMIKA 

SITUACIJE 

V RAZREDU 

UČITELJICA 

- želi, da hitro 

razmišljajo pri 

poštevanki, želi takojšen 

odgovor, jih priganja 

- lepo vodi uro, 

individualno delo 

- skrbi, da se med uro 

malo razgibajo – 

pospravijo ZV in DZ 

- opazi, da nekateri 

napačno računajo, še 

enkrat počasi razloži 

postopek računanja 

UČITELJICA 

- uro začne s hitrim 

preverjanjem poštevanke* 

- nadaljujejo z utrjevanjem 

snovi 

- končajo z zapisom DN v 

rokovnik 

UČITELJICA 

- želi takojšen odgovor pri 

poštevanki 

- hodi po razredu in opazuje delo U, 

opozori na napake, neprimerne 

svinčnike 

- UČIT je jezna, ker U pozabijo 

kupiti nov ZV** 

- je jezna, ker tri učenke ne 

poslušajo, napove jim presedanje*** 

   

UČENEC/-I 

- nekatere U to plaši, zmede, drugi so 

pri odgovarjanju zelo suvereni, 

pripravljeni* 

- U4 je neprijetno, ker je brez ZV** 

- učenke niso navdušene nad 

novico*** 

UČENEC/-I 
- so na trnih in v razredu je 

čista tišina* 

- med individualnim delom so 

U bolj sproščeni 

- ko jim pade koncentracija, se 

razred razživi 
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OPAZOVALNI ZAZNAMKI O POTEKU URE – SPOZNAVANJE OKOLJA 

UVOD 

- Zberejo se v krogu pri tabli. 

- Za začetek za razbremenitev preberejo zgodbico o Mihcu.  

- UČIT jih naključno razporedi v skupine po 2, 3 – njihova naloga je, da sestavijo besede iz danih črk, te besede nato prilepimo na tablo. 

- U sodelujejo v skupini, nekateri U (U8) so zelo temperamentni in želijo vse narediti sami, načeloma skupine lepo sodelujejo med seboj in 

se razveselijo, ko ugotovijo pravo besedo. 

- Ko so besede nalepljene na tabli, se zopet vsi zberejo v krogu pred tablo. 

OSREDNJI DEL 

- UČIT odšteva 5, 4, … to pomeni, da se morajo U umiriti. 

- Pogovarjajo se o besedah in jih razvrstijo v shemo, UČIT in U se med seboj lepo pogovarjajo, U dopolnjujejo odgovore. 

- Če so U preglasni, UČIT začne govoriti čisto potiho ali pa utihne in čaka – U se zelo hitro umirijo. 

- UČIT je jezna na U18, ker se ne zna zadržati in kar govori: »Pojdi ven in se umiri, jaz te nisem poklicala!« 

- UČIT pripravi kratek video o nastanku denarja, U zavzeto spremljajo, ocenjujejo, koliko določene stvari stanejo (hot dog, skiro, sok, 

knjiga, čokolada), pri tem se zelo zabavajo, ker so nekatere ocene U napačne in se U med seboj popravljajo in komentirajo. 

- U12 je pri tem zelo zavzet, pozna večino cen, saj imajo doma poslovalnico s hitro prehrano. 

- U se usedejo na svoja mesta in odprejo UČB na strani, ki jo pove UČIT, U8 komentira: »Ma dej reditelji, a ne morte razdelit vseh UČB!« 

– ona ne dobi svojega UČB. 

- V UČB preberejo napisano in se zraven pogovarjajo, UČIT pazi, da pri tem pogovoru sodeluje cel razred, UČIT dopolnjuje odgovore in 

pove nekaj zgodb, ki jih je doživela (bankomat ji je vzel kartico). 

ZAKLJUČEK 

- Pospravijo stvari in se pripravijo na GUM, ta čas se učenci razživijo, kričijo, se lovijo, UČIT gre v zbornico po instrumente. 
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KAJ 

OPAZUJEM 

UČITELJIČINO 

VODENJE 

STRUKTURIRANJE 

POUKA 

INTERAKCIJA IN 

KOMUNIKACIJA Z 

UČENCEM/-I 

 

RAZREDNA DINAMIKA 

  

 

SITUACIJE 

V RAZREDU 

UČITELJICA 

- vidi se, da je že četrta 

ura, U so že utrujeni 

- namesto kričanja 

uporabi odštevanje ali pa 

govori čisto potiho* 

- trudi se biti 

temperamentna, v 

pogovor si želi vključiti 

cel razred 

- vodenje je razgibano 

- lepo je videti, da razred 

dobro deluje, se znajo 

med seboj poveseliti, 

nasmejati** 

UČITELJICA 

- zberejo se v krogu, nato 

je delo v skupinah, šele 

proti koncu je frontalno 

delo (branje UČB), 

uporaba PPT-ja, s tem jih 

razbremeni in spodbudi, da 

jo U poslušajo 

UČITELJICA 

- trudi se vključiti cel razred v pouk 

- zaveda se, da poteka že četrta ura, 

kjer so U že utrujeni 

- prisrčno se nasmeji z razredom, ko 

vidi U11, kako z veseljem se 

razveseli, ko ugane pravilno ceno 

določenega izdelka** 

 

UČENEC/-I 

- U sodelujejo v skupinah,  

- razveselijo se, ko iz črk sestavijo 

besedo, tečejo jo prilepit na tablo 

- skupine si med seboj pomagajo 

- U8 se jezi, ker ne dobi svojega 

UČB, nihče ne reagira na njene 

besede 

UČENEC/-I 

- so zelo odzivni in se hitro 

pomirijo* 

- tudi razred na to enako 

reagira, se nasmeje z UČIT** 

- med odmorom je malo 

preveč živahno, U poskušajo 

dati ven odvečno energijo z 

lovljenjem 
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OPAZOVALNI ZAZNAMKI O POTEKU URE – GLASBENA UMETNOST 

  

OSREDNJI DEL 

- Skupina gre vsaka na svoj del učilnice in ponavlja dobljeno pesem – v razredu je nemir, smeh, instrumenti igrajo, slišati je tudi pogovor. 

- UČIT pozvoni z zvončkom, zberejo se v krogu pred tablo, UČIT pove, da imajo danes »Pokaži, kaj znaš« - ocenjevanje petja pesmi, 

določijo, da se pripravljajo še 5 minut, potem začnejo. 

- U grejo v skupine in pojejo pesem, igrajo na instrumente, ena skupina se ne more dogovoriti - se izštejejo in s tem določijo, kdo bo pel 

solo, ena skupina ne dela nič. 

- UČIT hodi od skupine do skupine jih posluša, svetuje, usmerja. 

- Po petih minutah se zberejo v krogu in začne se ocenjevanje – U so malo živčni. 

- UČIT opozori, naj dobro poslušajo tudi ostale U, začne se predstavljanje pesmi. 

- Sprva je razred zbran, poslušajo sošolce, potem jim koncentracija pada, delajo svoje stvari, se pogovarjajo. 

- Nadaljujejo uro s plesom – zaplešejo Igraj kolo, U13 lepo izbere dečka in deček naprej sošolko, brez smeha.  

- V razred vstopi učenka in naznani UČIT obvestilo, da so se na šoli zopet pojavile uši – razred postane nemiren. 

- Še enkrat zaplešejo, vskočim pri dečku, ki je brez para, da zaplešemo ples do konca. 

- U se usedejo na svoja mesta UČIT zahteva, da pripravijo rokovnike, da zapišejo obvestilo za uši, ker so nemirni, UČIT vpraša U18, ali bo 

prišel nadaljevat uro. 

UVOD 

- UČIT jih spodbudi, da se sami razdelijo v skupine po 4. 

- UČIT želi, da ji nekdo posodi ZV za glasbo, veliko U se javi. 

- UČIT vsako skupino povabi, da izžrebajo eno pesmico, ki jo bodo predstavili. 

ZAKLJUČEK 

- Ni pravega zaključka, ura se konča z zapisom v rokovnik in UČIT pregledom, ali so vsi napisali obvestilo. 

- V razred vstopi UČIT za podaljšano bivanje in pouk je zaključen. 
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OPAZUJEM 

UČITELJIČINO 

VODENJE 

STRUKTURIRANJE 

POUKA 

INTERAKCIJA IN 

KOMUNIKACIJA Z UČENCEM/-I 

RAZREDNA 

DINAMIKA 

 

 

 

 

 

 

SITUACIJE  

V RAZREDU 

UČITELJICA 

- je zelo temperamentna, 

intenzivna* 

- kljub temu da UČIT 

ocenjuje U pri petju 

pesmi, jih pri tem 

spodbuja 

UČITELJICA 

- se drži ur in urnika, 

- pouk poteka malo drugače, 

ker UČIT ocenjuje petje 

pesmi 

UČITELJICA 

- U so vodljivi in upoštevajo UČIT 

- je zelo odprta oseba in vsakega U 

sprejme, mu pomaga, a hkrati tudi 

pove, če kaj ni dobro 

- zna biti jezna, zna povzdigniti glas, 

pove, kar jo moti, morda kdaj tudi na 

način, ki ni ravno najbolj sprejemljiv za 

razred 

- zna se posmejati in šaliti z U 

 

UČENEC/-I 

- so se navadili UČIT komuniciranja 

- bolj tihi U so malo boječi, če je UČIT 

nanje jezna (U23 postane živčna in 

zmedena, ker odgovori narobe in jo 

UČIT priganja k pravilnemu 

odgovoru)* 

UČENEC/-I 

- nekateri U so ravno tako 

zgovorni kot UČIT, tako ji 

znajo povedati nazaj, kar 

preseneti celo UČIT 

- večina je pridnih in 

sodeluje z UČIT v 

pogovoru 

- med seboj si pomagajo, 

če imajo težavo v skupini, 

jo rešijo z izštevanjem 

- pri plesu lepo sodelujejo, 

radi plešejo in se pri tem 

zabavajo 

 

OPOMBE 

- UČIT bolj temperamentna, in to prenaša tudi na U. 

- Razred je zahtevnejši, bolj glasen, med posamezniki je nekaj takih, ki so zelo samosvoji. 

- Sprejem te UČIT: ni tako vesela moje prisotnosti v razredu, se ne obremenjuje z mano. 

- Na koncu pouka mi nameni nekaj besed. 

- Razredu me ne predstavi, obravnava me, kot da me ni. 
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8. 4. 2 Povzetki opazovanj, učiteljica 3 

KAJ OPAZUJEM 
UČITELJIČINO 

VODENJE 

STRUKTURIRANJE 

POUKA 

INTERAKCIJA IN 

KOMUNIKACIJA Z UČENCEM/-I 

RAZREDNA 

DINAMIKA ŠTEVILO 

PONAVLJANJ 

21-krat    - U sodelujejo pri pouku 

(se javljajo kot 

prostovoljci, znotraj 

skupine, v parih) 

16-krat   - UČIT je jezna na U, ker je ne 

poslušajo, v razredu je nemir 

 

 

11-krat 

- UČIT hodi po 

razredu in pregleduje 

zapise v ZV 

  - U pokažejo različna 

čustva (živčnost, veselje, 

nerodnost) 

10-krat  - ponavljajo, utrjujejo 

snov 

  

 

9-krat 

- UČIT zahteva od U 

različne stvari 

(kolona, naučiti 

pesem) 

   

 

8-krat 

- UČIT na različne 

načine umiri razred 

(čaka, odšteva) 

- drugačne oblike dela 

(zberejo se v krogu, delo 

v paru, skupini, 

individualno) 

- UČIT posreduje v razredu (ustavi 

prepir za škatle, vskoči v igri vlog, 

najde lutko) 
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7-krat 

- UČIT energično 

razlaga snov 

 - UČIT sprašuje in odgovarja na U VPR 

in obratno 

- U glasno komentirajo 

- U si med seboj 

pomagajo (branje 

težkih besed, 

dajejo si škatle) 

6-krat   - UČIT opozori U na neprimerno 

vedenje 

 

 

5-krat 

- UČIT popravlja U, 

jih opazuje 

- UČIT razred razdeli v 

pare, skupine, razdeli jim 

vloge 

- UČIT pohvali U  

 

4-krat 

- dejavnost: igra 

(Ugani besedo, Lačni 

krokodil, Pokaži, kaj 

znaš) 

- UČIT vodi uro 

- UČIT pripravi prostor 

(šport, likovna umetnost) 

- UČIT doživeto predstavi besedilo 

- UČIT je neučakana 

- UČIT želi, da pri pouku sodeluje cel 

razred 

- cel razred se 

smeji 

- hitrejši U se 

dolgočasijo 
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8. 4. 3 Intervju z učiteljico 3 
 

Med opazovanjem sem bila pozorna na različne stvari: vodenje pouka, komunikacijo z 

razredom, strukturiranje pouka ter lastnosti razreda. 

UČITELJIČIN KOMENTAR MED BRANJEM MOJIH ZAPISKOV OPAZOVANJA: Vzela 

si je veliko časa in podrobno prebrala vse napisano. Med branjem se je nasmejala. Drugih 

pripomb ni imela. Njen komentar je bil le, da je uro izpeljala tako, kot jo je, ničesar ne 

obžaluje. Letos pouk poteka tako, lansko leto pa je bila razredna slika popolnoma drugačna. 

Razred je živ material. 

Prosim, če odgovorite na naslednja vprašanja: 

1. Leto rojstva: 1964. 

2. Delovna doba: 33 let. 

3. Koliko različnih razredov ste učila? Začela sem z delom v podaljšanem bivanju, tam sem 

bila 4 leta, potem sem bila dolgo v 2. razredu osemletne šole, potem se je začelo 

kolobarjenje 1.–2. razred, potem je bilo kolobarjenje 1.–2.–3. razred v osemletki. Z 

devetletko sem začela 1.–2. razred in potem 1.–2.–3. razred, zdaj pa sem drugo leto le v 3. 

razredu.  

Podaljšano bivanje: Klima v podaljšanem bivanju je popolnoma drugačna, otrok se vede 

drugače, je bolj razposajen kot pri pouku. Podaljšano bivanje je potekalo v turnusu 7.00–

11.30, 11.30–15.00, bile so manjše in popolnoma drugače sestavljene skupine. Razlike: 

drugačne generacije, drugačni otroci. V dopoldanskem turnusu sta bili prvi dve uri 

namenjeni učenju, delanju domače naloge, delanju dodatnih nalog, kaj smo tudi pisali, 

utrjevali, ponavljali poštevanko, delali vaje za kontrolno nalogo. Potem je sledila malica 

in po malici je bil čas za ustvarjanje. Neverjetno veliko smo ustvarjali: veliko smo delali 

iz lesa, vezli, kvačkali, izdelovali iz gline. Te dejavnosti je pripravila vsaka učiteljica 

posebej. Res veliko je bilo utrjevanja snovi. Bilo je popolnoma drugače. V razredu je bil 

mir, ni bilo divjanja. Ob 11.30 se je varstvo zaključilo, skupaj smo odšli na kosilo, sledilo 

je še nekaj neusmerjenega prostega časa, ob enih pa so učenci začeli naprej s poukom do 

16.30. V popoldanskem turnusu pa je bilo šolskega dela le toliko, kot je bilo domače 

naloge. Učenci so bili ravno tako obremenjeni kot danes. Danes so razredi prekomerno 

polni. Sedaj ima vsak razred svojega učitelja podaljšanega bivanja, takrat pa so bili učenci 

združeni.  

4. Kako ste se počutila, ko sem bila v razredu? Vas je moja prisotnost motila? Tako je to: 

vedno, ko kdo pride na obisk, ti je neprijetno, prve dve minuti si malo v zadregi, ker veš, 

na kaj vse moraš paziti. A potem, ko se sprostim, se s tem ne obremenjujem več. V 

zadregi sem največkrat zaradi naše »krajevne govorice«. Pri otrocih pa te zadrege ni. So 

strašno navdušeni, da je v razredu neka sprememba, to je dodana vrednost, nič 

negativnega. 

STRUKTURIRANJE POUKA: 

1. Ali vas kaj moti, ker nimate zvonca? Ne, čisto nič. Pouk se pogosto prilagaja glede na 

snov, ki jo obravnavamo. Tako imamo več možnosti, da si ure prilagajamo. Če 

predelujemo eno umetnostno besedilo, bi nas zvonec le zmotil sredi dela, tako pa lahko 

krajšamo ali daljšamo ure. Morda pogrešam zvonec le toliko, da bi naznanil začetek in 

konec pouka, a to v tej stavbi, ko imamo v spodnjem nadstropju knjižnico, ne gre, ker bi s 

tem motili njeno delo. Zvonec bi se slišal tudi tja. Sedaj smo učiteljice časovno že tako 

orientirane, da vemo, koliko se približno v 45 minutah naredi. Sama tudi potegnem ure, če 

vidim, da pri likovnem pouku potrebujemo še nekaj časa. Morda sem se sedaj, ko si bila v 
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razredu, res skušala čim bolj držati ur na urniku, ker nisem točno vedela, kaj želiš od 

mene. Smeh. Drugače pa je veliko prilagajanja snovi, ki jo obravnavamo. 

2. Na kaj ste pozorna pri pouku? Moje vodilo je: »Kaj naj bi otrok res znal, ali mu bo v 

življenju to koristilo?« Pozorna sem, da znamo osnove. Pri slovenščini mi je bolj 

pomembno, da znajo prav uporabljati slovnico, kot pa poznavanje kakšnega berila ali 

dramatizacija določenega dela. Ravno pri slovnici opažam, da je nekaterim to kristalno 

jasno, drugi pa potrebujejo še nekaj vaje, in če je le možnost, jim to dam. 

3. Kaj vam je najbolj pomembno, da dosežete pri posamezni uri? Hm … Če ne drugega, če 

že ne dosežemo zadanega cilja, da se vsaj premaknemo na naslednjo stopničko, da snov 

nadaljujemo, dogradimo. Ni ure, ki bi kar zvodenela. Redko se zgodi, da od kakšne ure 

ne bi nič odnesli, a tudi to se zgodi. V razredu se zgodi 1001 stvar, ki ti lahko vse 

spremeni. 

4. Kakšne izkušnje imate s tem, da učenci sami ustvarjajo pouk (si izmislijo pot, po kateri 

pridejo do postavljenega učnega cilja in učenci tudi predlagajo dejavnosti)? Velikokrat 

začnem uro z vprašanjem: »Kaj vi že veste o tem?« in tako me učenci vodijo s svojimi 

asociacijami. To je pri meni v pripravi napisano kot pogovor. Časovno ni omejitev, na 

primer: zadnjič smo se pogovarjali o zelenjavnem vrtu, njivi, polju – kaj o tem že vedo. 

Pogovarjali smo se, katera zelenjava je boljša: ta, pridelana pri nas v Sloveniji, ali tista, ki 

jo uvažamo iz Španije, Italije … Prišli smo do tega, da je zelenjava, ki prihaja iz drugih 

držav, tudi onesnaževalec okolja. Ta odgovor me je malo presenetil – deček je pojasnil: 

»Potrebovali so kamione in bencin in so s tem onesnaževali okolje.« Odgovor dečka se mi 

je zdel zelo bister, deček razmišlja v pravo smer! Pri spoznavanju okolja velikokrat 

uporabljam tak način dela, ker me zanima, ali opazujejo svet okoli sebe. Pa tudi pri 

slovenščini veliko opazujemo, opisujemo okolico, napišejo mi, kaj so videli. Opisujejo mi 

in s tem dobim vpogled v njihovo mišljenje, kaj jih zares zanima. Velikokrat vprašam, ali 

je še kdo kaj podobnega doživel. Tako naredimo razredno zgodbo, ki je zelo zanimiva 

domišljijska pripoved. Pri telovadbi zelo radi skačejo čez kozo, igrajo igre z žogo. Fantje 

so bili čisto presenečeni nad tem, da so nekoč dekleta morala igrati nogomet. Ne dam jim 

čiste svobode, se pa trudim upoštevati njihove prošnje. Kdaj jim ugodim, kdaj ne. 

Občasno jim ugodim pri podaljšanju proste igre med poukom. Velikokrat se igramo igro 

»Pokaži, kaj znaš« (ocenjevanje), tukaj jim pustim, da se sami razvrstijo v skupine, 

izberejo instrumente, ki jih bodo uporabljali. Vedno pa jim nekaj sama določim, npr.: 

rabim nekoga, ki bo bil vodja – jih izštejem. Imeli smo že nastope, ki so bili prav lepi, da 

sem lahko rekla: »No, nekaj pa res že znajo.« 

VODENJE RAZREDA: 

1. Kakšno vodilo imate, ko vodite razred? Vsakič, ko pripravljam uro, razmišljam, ali oni o 

tem že kaj vedo. Pri motivaciji je odvisno, kakšno uro želim izpeljati – se pri tej uri 

zabavamo, je ura smešna, vesela. Velikokrat jih spodbudim le z besedo, ki jih usmerja v 

pravo smer. Uro začnem tudi z razlago neznane besede, ki je pomembna pri obravnavani 

snovi. Vsak dan želim drugače oblikovati. Lahko napišem pripravo, ampak se je že 

zgodilo, da sem potem uro odvodila popolnoma drugače. Zdelo se mi je, da bo na drugi 

način bolj uspelo, bo ura bolje izpeljana. Sem človek sprememb, ves čas nekaj 

spreminjam. 

2. Od treh učiteljic, ki sem jih imela možnost opazovati, ste vi najbolj temperamentna. Je to 

za vas pozitivna stvar ali lahko kdaj tudi škodi? Smeh. Dolgo časa sem potlačevala svoj 

temperament, in to me je zelo oviralo. Ugotovila sem, da to nisem jaz. Potem sem bila 

slabe volje, ure niso tako potekale, kot bi si želela. Otroci so živa bitja. Sem zelo glasen 

človek, to izhaja iz družine. Hitro odreagiram. Tudi pri sestankih v aktivu je enako – hitro 

reagiram, včasih rečem sama sebi, da si moram dati ščipalko na usta, ker se prehitro 



RAZRED KOT SOCIALNA SKUPINA IN VODENJE RAZREDA 

Nina Kovač 

93 

 

javim. Skušam sama sebe utišati, a mi včasih ne uspe. Ko začutim, da me otroci razumejo, 

da vedo, kaj želim od njih, me to le podžge in si želim čim prej nadaljevati, doseči cilj. Če 

pa že 14 dni ponavljam, kaj morajo narediti in me še kar ne upoštevajo, me to podžge v 

drugo stran – se razjezim. Sedaj so se v razredu morali naučiti lepo, ritmično in preprosto 

pesem. Vsi so se jo naučili, čakala sem le še eno deklico. Ko sem jo vprašala, ali se jo je 

naučila, mi je odgovorila, da ja. Začela je pripovedovati in se po dveh besedah ustavila. 

To me res pojezi. Pri otrocih mislim, da moja energičnost ni ovira, pouk lepo teče. Se pa 

včasih negativno počutim, ko sodelujemo s kolegicami, ker se prehitro oglasim, ali pa sem 

preveč direktna. Včasih sem se s tem obremenjevala, sedaj se ne. 

3. Kaj menite, kako vaši učenci vidijo vaše poučevanje? Pojasnite. Imam pozitivne povratne 

informacije učencev, ki sem jih učila. Povedo mi, da smo se imeli lepo, skupaj obujamo 

spomine, kaj jim je bilo pri pouku najlepše. Na koncu leta učencem vedno rečem, naj mi 

napišejo kakšno sporočilo, da me bo to spominjalo nanje, bom imela za spomin. Veliko 

stvari mi napišejo. Eni napišejo, da sem stroga, drugi, da nisem. Smeh. Vse je 

dobronamerno. Ja, lahko rečem, da ti otroci vse povedo, so pozitivni. 

4. Katero lastnost pri vašem poučevanju bi izpostavila kot dobro in katero kot slabo? Kot 

zelo dobro: izredno veliko stvari me zanima in v to smer tudi veliko stvari naredim, 

raziščem. Zanimajo me vsi športi, kultura, knjige, nove stvari, ki se dogajajo, 

vsakodnevno spremljam novice in mislim, da mi to da neko širino in marsikdaj jim zaradi 

tega lahko naredim pouk bolj zanimiv. Moj glas je druga stvar, ker jih lahko hitro umirim, 

pridobim njihovo pozornost. Negativna – do otrok, ki so malo »razvajeni«, znam biti 

nestrpna. To celo mene moti, me plaši. To bi rada odpravila. Pri tem se vedno pojavljajo 

eni in isti učenci, ki nimajo naloge, svinčnika, je bombica prazna ... Menim, da v tem času 

otrokom preveč »skozi prste gledamo« in jih ne vzgajamo v smeri prevzemanja njihove 

odgovornosti. Sedaj imamo generacije otrok razvajenih staršev. Razvajeni starši imajo 

razvajene otroke in ta neposlušnost me kdaj pojezi. 

5. Velikokrat se poslužujete različnih oblik in metod dela v razredu. Zakaj menite, da je to 

koristno? Da pouk ni monoton. So stvari, ki jih moraš predstaviti na različne načine. 

Ne gre vse po enem in istem kopitu, drugače je lahko hitro preveč enolično. Zato sem 

proti delovnim zvezkom, ker te preveč omejujejo, usmerjajo. Kje je ustvarjalnost 

učitelja? – Je ni. Za začetnika so narejene priprave zaželene, mu pomagajo, a zame je to 

zelo omejujoče. Še vedno se ti priprave ni treba držati, to je le dani primer, vodilo, ki pa 

ga lahko spremeniš in ustvarjalno obogatiš po svoje. Ustvarjalnosti ni. Tudi otrok je 

vsak dan drugačen. Včasih je dobro, da vse teče v istem ritmu, avtistično. Učitelji smo si 

pri tem različni. Zdi se mi dobro, da učence navajamo na različne načine dela. S tem mu 

pomagaš, da je vseskozi navajen na spremembe. Dejstvo pa je, da kakšen otrok potrebuje 

več časa, da se navadi takega ritma.  

Bi delala v višjem razredu? Bi, a za zdaj ni bilo možnosti. Le v času svojega šolanja sem v 

4. razredu opravljala nastope. Z veseljem bi se tudi tam preizkusila.  

6. Zelo se mi zdi dobro, ker ste pozorna tudi na to, da se učenci gibajo in niso celo uro pri 

miru? Zakaj to spodbujate? V bistvu sem se odločila, da me ne moti, če se učenec 

sprehaja. Le med kontrolnimi nalogami tega res ne dovolim. Takrat zahtevam čisto tišino. 

Stvar je v tem, da sem sama prišla do tega, da je dovoljeno, da hodijo po razredu, ker 

med samim poukom ni časa za igro. Že v prvem razredu se malo igrajo, v drugem in 

naprej pa tega časa ni več. Pri nas sploh nimamo igralnice. In potem ves pouk sedijo na 

istem mestu. Tako pogosto uporabljam: »Se dobimo v krogu, pridite stran od svojih 

mizic.« Sama sebe sem morala opozoriti, da mi je bolj pomembno, da se učenec med uro 

sprehaja in ima ošiljen svinčnik ter s tem lep zapis v zvezku, kot da je zapis v zvezku slab.  
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RAZREDNA KOMUNIKACIJA in INTERAKCIJA: 

1. Z razredom se velikokrat pogovarjate in sledite njihovim vprašanjem. Se vam zdi, da je 

spraševanje pri pouku pomembno? Tako je, če učenec kaj ne ve, je navodilo pri meni, naj 

takoj pride in me vpraša. Imela sem velike težave, ker niso hoteli spraševati, ker je to 

pomenilo, da ne znajo. Zadnjič smo brali članek in so me spraševali, kaj je šmarnica. Ali 

pa beremo besedilo in besedo narobe naglasijo. Če ne vprašajo, potem ne vedo in 

imamo izgubljen trenutek – škoda. Zadnjič smo imeli govorni nastop in je deček narobe 

prebral besedo – namesto glodavci je bilo nekaj drugega. Potem smo skupaj našli pravo 

besedo. Moraš vprašati. Sedaj mi je zanimivo opazovati, ko imamo govorne nastope. Na 

koncu vedno vprašam, če ima kdo kakšno vprašanje – tako vidim, kdo zares posluša. 

Deček je predstavil deževnika. Problem je bil, ker sošolec ni vedel, kakšni so kolobarčki. 

Deček, ki je predstavljal deževnika, je imel v kozarčku s seboj pravega deževnika. Vzel ga 

je v roke in začel nazorno kazati kolobarje. To sem podkrepila še s svojimi slikami. Ja, 

zelo podpiram njihovo spraševanje, sedaj so se že popolnoma navadili. V razredu imam 

tudi dva otroka tujca in onadva kdaj ne razumeta enostavne besede in seveda razjasnimo. 

Zakaj ne bi vprašali, rada vidim, da sprašujejo. Če ravno povem in ne poslušajo, se morajo 

po dogovor obrniti na sošolca. Kar po domače se ne grem.  

2. Kaj vam je pri interakciji med učenci najbolj pomembno? Da bi med seboj dobro 

komunicirali. To je zelo pomembno. Letošnji razred je zelo oster, izredno so kritični in 

hitro gredo v posmeh in nato v maščevanje. To me zelo moti. Na tem veliko delam, a so v 

tem razredu zelo močni karakterji. Rada bi, da bi bili bolj povezani. Velikokrat se o 

slabih situacijah pogovorimo: kako si se ti počutil, zakaj si ga udaril, kaj si hotel s tem 

doseči, si ti sedaj srečen, ker si ga udaril … So dnevi, ko se pogovarjaš z učenci o teh 

prekrških, kdaj pa imam tudi sama slab dan, in to preložim. Preprosto ne gre. Na to sem 

jaz zelo občutljiva. Še vedno je veliko individualističnih otrok. Ne moreš iti preko vseh, 

da sam dosežeš nek cilj. Tukaj želim še veliko narediti. Zato jih dam velikokrat v skupine, 

in to ne v take skupine, ki si jih sami ustvarijo, ampak jih določim sama (ščipalke). Učenci 

želijo biti vedno z določenimi sošolci. In potem jamrajo. A jim odgovarjam, da ravno 

zaradi takega obnašanja bom tak način izbiranja parov, skupin še ponavljala. Otroci se 

morajo zavedati, da ne bo vedno tako, kot si oni želijo. Na vprašanje: »Kdaj si bom pa 

lahko sam izbral partnerja/skupino?« – Odgovorim: »Mogoče …« In ne nadaljujem. 

Največkrat jim to dovolim pri športu, kjer so deklice med seboj razdeljene po parih, že 

zaradi teže, velikosti, moči. 

3. Imate kar nekaj temperamentnih oseb v razredu. Kako vse to vodite, da se ne sporečejo 

med seboj? Zelo različno. Zgodilo se je, da smo med uro likovne umetnosti želeli 

pobarvati narejene skulpture. Hitro smo pripravili prostor in pripomočke. Pohvalila sem 

jih, ker so bili pridni. Potem sem želela razložiti, na kakšen način bomo barvali, ker smo 

barvali s tempero in aqualesom. Začnem z razlago in me deklica prekine, to se zgodi še 

enkrat. Opozorim jo, naj me posluša, pa me zopet prekine, opozorim jo še enkrat, a me 

zopet prekine. Naznanim, da tega ne bomo naredili, ker me niso upoštevali. V razredu je 

bila čista tišina. Pospravili smo vse stvari in mirno nadaljevali z matematiko in 

spoznavanjem okolja. Čisto mirno sem nadaljevala pouk, le na koncu sem povedala, da 

sem zelo razočarana, ker sem se tudi jaz veselila likovne. Vprašali so me, kdaj bomo 

izdelke pobarvali. Malo sem jih »držala nazaj« – odgovorila sem jim, da ne vem, če sploh 

bomo. Ampak jih bomo pobarvali v tistem tednu, ko imamo plavalni tečaj. Tolikokrat smo 

se pogovarjali, a se nekaterih nič ne prime. Na koncu se je ta učenka zabavala in ni 

občutila, da je ona krivec, da se likovna ni izpeljala. 

Med seboj pa imajo tudi spore. Sedaj so že malo zaljubljeni, in to je problem. Odreagiram 

različno od situacije. Kdaj obrnem na šalo: »Pa kaj potem, če ti je všeč! Čez pet let bosta 

lahko že pravi par.«  
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Če se kdaj zares sporečejo, opravim zaslišanje in naredim zapisnik, vsakega 

popišem. Na zapisnik morajo priti vsi vpleteni. Kasneje jih pokličem skupaj in jim 

povem, kaj sem ugotovila. Stvar se hitro razjasni. Zadnjič se je sprožil požarni alarm. 

Eden od dečkov je skušal pokazati drugim, kako se varovalno steklo razbije in je po 

nesreči zares razbil steklo, zraven pa še sprožil alarm. Okrivil je vse ostale, le sebe ne. 

Jokal je kot dež, starši so prišli v razred, naj razjasnimo, kaj se je zgodilo. Na koncu je le 

priznal. Dam jih tudi na rdeč semafor, in to pomeni, da stvar še ni rešena. Potem čez 

kakšen dan ali dva učenci sami pridejo do mene in mi povedo, kaj se je zgodilo. Včasih 

tudi oni potrebujejo čas, da se ohladijo in stvari premislijo. 

RAZRED: 

1. Kako bi opisala vaš razred? Zelo zahteven, ker so zelo različni, močni karakterji. Po eni 

strani držijo skupaj, a po drugi strani si vsak želi, da bi sam najbolje »prišel skozi.« Hitro 

spreminjajo obnašanje. Zdi se mi, da so pri meni čisto drugi otroci kot v podaljšanem 

bivanju. Učiteljica podaljšanega bivanja se zelo pritožuje glede njihovega obnašanja. 

Drugače pa moram zelo paziti, ker imam veliko učencev z dodatno strokovno pomočjo: 

nekaj imam takih, ki potrebujejo le specifično učno pomoč, nekaj je takih, ki mislijo, da se 

»svet vrti le okoli njih« in bi oni cel dan govorili, enega otroka ne smem grdo pogledati, 

ker me bo on potem cel pouk grdo gledal … So celota, a vsak ima svoje zahteve. Zelo so 

zahtevni. Včasih sem zelo utrujena, mi poberejo vso energijo. 

2. Se vam zdi, da razred deluje kot celota ali so med seboj pogrupirani? Delujejo kot celota. 

Znotraj razreda se vse sami dogovorijo, na primer kdo bo na katerem položaju pri igri 

Med dvema ognjema. Po drugi strani pa hitro vrnejo neko slabo opazko. Načeloma so 

med seboj povezani, so pa izredno direktni – to je navsezadnje tipično za to starost otrok. 

3. Je to razred, ki potrebuje pohvale ali graje? Graja je potrebna, če kaj narobe naredijo. Se 

pa trudim, da jih večkrat pohvalim. Pograjam pa največkrat njihovo obnašanje, če so 

brez potrebščin, če nimajo domače naloge. Vprašam jih, kako bi izgledalo, če bi jaz prišla 

na likovno, kjer bi delali izdelke iz gline in ne bi prinesla s seboj gline. Pa mi večkrat 

rečejo, da mi »Mami ni pripravila športne opreme.« – »Halo! Koliko pa si star?! Ti si 

moraš sam pripraviti športno opremo, saj nisi več star dve leti. Ti si odgovoren za to!; 

Mami mi ni podpisala! Ja in kaj si ti za to storil? Vzemi svinčnik in hodi za njo, dokler ti 

ne podpiše.« Učno niso šibki, da bi rekla, da ne morem delati z njimi. So pa popolnoma 

drugačni od lani. Prejšnji so se takoj zavzeli in razumeli, kaj od njih želim, meni se ni bilo 

potrebno veliko potruditi. Pri teh pa je potrebno malo več motivacije in moje energije.  

Pohvalim zelo različno: znam pohvaliti posameznika, dvojico ali skupino, če je treba 

pa tudi cel razred. Ko smo poslušali govorni nastop o koloradskem hrošču, je deček zelo 

dobro uporabil svoj glas. Z njim je motiviral cel razred, tudi mene. Vsi smo ga z veseljem 

poslušali cel nastop. Na koncu sem ga morala pohvaliti, da je imel zares dober nastop.  

Kako je s kazanjem čustev v razredu? Učenci imajo veliko empatije drug do drugega. 

Hitro vidijo, začutijo, če je s sošolcem kaj narobe. Potem pridejo do mene in me na to 

opozorijo. Spregledala sem, deklica pa je opazila, da je deček jokal zaradi bolečega zoba. 

Zelo so odzivni tudi na delavnicah CAP. Nekateri njihovi odgovori so me prav presenetili 

– deklica je rekla, da jo je zelo prizadelo, da ona vedno posodi svoje stvari, če jih kdo 

potrebuje, ko pa je ona potrebovala pomoč, ji ni nihče pomagal. Rekla je, da se je 

počutila, kot da ne sodi v ta razred. Ali je to odgovor tako majhnega otroka? Tega odrasel 

človek ne bi rekel, in to na glas. Ona pa je to tako lepo povedala, sem se kar naježila. 

Očitno se je počutila dovolj varno. Deček je dobil za prvo sveto obhajilo hrčka in potem je 

bil tako vesel! Ne moreš mimo tega, da se mu ne posvetiš. Vse je spraševal, kako naj mu 

da ime … 
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Kako oblikujete razredne ure? V prvi triadi jih nimamo. Vse stvari rešujemo tekom 

pouka, med malico, zelo pogosto pri kakšni snovi berila – medgeneracijske, medosebne 

odnose. Vse stvari so zajete v literarnih berilih. Poslužujem se tudi načina, ko učenci sami 

nadaljujejo konec zgodbe, ali pa pripovedujejo zgodbo ob sličicah – takrat velikokrat 

pridemo do različnih zgodb. Ampak to je zelo različno od učitelja. Razredne ure bi bile 

zelo dobre in uporabne. Jaz to vključim največkrat pri slovenščini ali pa pri družbi. 

Kakšen je vaš nasvet, na kaj mora biti učiteljica pozorna, da z razredom preživi uspešno 

skupno leto? Vedno je treba imeti v glavi cilj, kaj je potrebno otroke naučiti, brez balasta. 

Vedeti, kaj je pomembno. In to toliko časa utrjevati, da učenec usvoji osnove. Vedeti, kaj je 

bistvo posameznega razreda. Enkrat sem imela v prvem razredu razred, ki ni in ni slišal 

glasov in smo to toliko časa utrjevali, dokler tega niso vsi znali. Zato smo imeli kakšno 

dramatizacijo manj kot ostali razredi, ampak glasove so na koncu slišali vsi. Vsi ti delovni 

zvezki so zelo dobri, ampak ko se enkrat odločiš za en delovni zvezek, se ga je potrebno 

držati. Če pa se odločiš za menjavo delovnega zvezka, je dobro, da vse delovne zvezke na 

tržišču pregledaš in najdeš najboljšega. Včasih so dajali delovni zvezki več svobode, sedaj pa 

te zares omejujejo. Vedno je potrebno poslušati sebe, čim več iskati in se seveda opirati na 

izbrano gradivo.  

Pri interakcijah v razredu ti največ dajo pretekle izkušnje. Dobro je, da se na razred ne 

navežeš čustveno. Zavedati se je potrebno, da razredi/učenci odhajajo naprej. Še vedno je 

neka meja. Sama sem jih imela po tri leta in smo vzpostavili pristen odnos. Mlajša sodelavka 

je rekla, da se ona ne bo čustveno zapletala – zakaj pa bi se, zakaj pa mora biti učenec učno 

uspešen. Ne smeš vsega osebno jemati, ker to le zavira, obremenjuje in omejuje. Žal, ne 

moreš biti z vsemi učenci enako uspešen. 

Zdi se mi, da je učence potrebno navajati na to pristno, bolj življenjsko izkušnjo. Z otroki je 

potrebno, da jim daš navodila, kako se pravilno odločati, jih postavljati na realna, življenjska 

tla. Veliko je zakaj-ev, ampak tako pač je. Vsako leto, ko imaš nekaj prakse, iščeš vedno nove 

informacije. Če kaj novega izveš, poskusiš in takoj vidiš, ali je bilo dobro in zakaj ni bilo. 

Odprta ušesa in oči, korajžno! Sama sem bila stara 18 let, ko sem začela poučevati, noro, a 

še vedno rada hodim v šolo. 

 

8. 4. 4 Povzemalna analiza ‒ učiteljica 3 
 

RC 1: Stili vodenja razreda                                                                    
 

RV 1a: Katere so izstopajoče lastnosti učiteljice? 

RV 1b: Kakšno je njeno vedenje med poukom? 

 

Med opazovanjem sem zaznala, da je pri vodenju razreda učiteljica zelo stroga in 

neizprosna; kar naroči, je potrebno takoj upoštevati. Učiteljičino vodenje je zelo dosledno – 

opazuje in popravlja razred pri njihovem šolskem delu. Učiteljica velikokrat (11-krat) gleda 

zvezke učencev in pregleduje njihove zapise. Zahteva, da jo učenci poslušajo, se postavijo v 

kolono, se naučijo pesem na pamet, če želijo priti do besede, dvignejo roko, ne dovoli igranja 

s potrebščinami.  

Učiteljica je zelo temperamentna, energična. Tako velikokrat učence k poslušanju privabi s 

svojim glasom – lahko na glas zavpije, doživeto prebere obravnavano besedilo ali pa razlago 

začne popolnoma tiho. Njen temperament se po mojem mnenju pokaže na dva načina: kot 

pozitivno, ko učiteljica začuti, da so učenci razumeli, kaj želi od njih, in jo to spodbudi, da jih 

pripelje do želenega cilja. Negativno pa takrat, ko določeno stvar govori že daljše obdobje, a 
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se še vedno najdejo posamezniki, ki ne vedo, kaj morajo storiti. Takrat zna biti jezna, in to 

tudi pokaže. 

Pri umirjanju razreda se poslužuje različnih tehnik: odšteva, čaka, da se sami umirijo, 

uporabi svoj glas.  

 

V intervjuju mi je učiteljica povedala, da uro prilagaja učencem, opazuje njihove odzive: 

kdaj jih mora za delo zelo usmerjati, motivirati, kdaj pa učenci snov takoj razumejo. 

Povedala mi je, da je sprva svoj značaj hotela zatreti, a ji to ni prineslo uspeha.  

Učiteljica pravi, da za svoje poučevanje dobiva pozitivne povratne informacije – bivši učenci 

se na šoli ustavljajo pri njej in skupaj poklepetajo. Na koncu šolskega leta učence prosi, da ji 

nekaj narišejo/napišejo, tako ima spomin na vsak razred – naredijo razredno knjigo.  

Kot svojo pozitivno lastnost je učiteljica navedla dve stvari: svoj glas in svojo vedoželjnost. 

Pravi, da z glasom lahko zelo hitro umiri in motivira razred. Vedoželjnost pa ji daje širino pri 

ustvarjanju pouka. Zanima jo veliko stvari: šport, kultura, knjige, vsakodnevno spremlja 

novice in s temi informacijami lahko popestri pouk. Kot negativno pa je navedla nestrpnost 

do »razvajenih otrok«. Povedala je, da težko posluša učenca, ki mu je potrebno stvari 

velikokrat ponoviti, razlog za to pa je njegova neposlušnost.  

Trdi, da je učence potrebno vzgajati k prevzemanju odgovornosti.  

Pouk rada naredi čim zanimivejši, da učencem med poukom ni dolgčas. Zaveda se, da jo ta 

šolski sistem z vsemi gradivi malo omejuje, želi si več svobode pri ustvarjanju.  

 

 

RC 2: Strukturiranje pouka 

 

RV 2a: Kako učiteljica izvede uro: začetek, strukturiranje in zaključek? 

 

Pri opazovanju se vidi, da se učiteljica pripravi na pouk. Pouk velikokrat začne z 

vprašanjem o snovi, kaj o njej že vedo. Uro vodi večinoma ona, pri tem pa zelo veliko 

vključuje učence. Ure strukturira na uvod-jedro-zaključek. Uporablja veliko različnih 

metod in oblik dela. Med opazovanjem so snov velikokrat ponavljali in utrjevali 

(poštevanko, pesmico, ki so se jo morali naučiti na pamet). Občasno uporabi kakšno igro 

(Lačni krokodil, Ugani besedo, Pokaži, kaj znaš), kar jih dodatno motivira za delo. Ima 

fokus učencev, nikoli jim ni dolgčas.  

Prav posebnega zaključka pri urah ni bilo opaziti. Velikokrat so uro končali z individualnim 

delom, dokončali so, kar so delali, ter v rokovnike zapisali domačo nalogo. 

Sklep o stilu vodenja razreda:  

 

- Učiteljica svoj razred vodi temperamentno, je predana svojemu delu in ga z 

veseljem opravlja. 

- Zelo je vedoželjna, svoje znanje rada predaja naprej. 

- Učiteljica jasno zahteva, da se v razredna pravila upoštevajo. Razred vodi strogo.  

- Kot učiteljičine izstopajoče lastnosti bi lahko izpostavila njen temperament in glas. 

- Pokaže svoja čustva. Ko je jezna, to pokaže, zna pa se tudi razveseliti in nasmejati 

učenčevi šali.  

- Pomembno ji je, da učenci dobro delajo pri pouku in sledijo njenim navodilom, 

pozorna je na njihov napredek in znanje, ki jim ga predaja.  

- Velikokrat se po razredu sprehaja in pregleduje zapise. 

- Šolski sistem jo z delovnimi zvezki omejuje, želi si več svobode. 
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Dejavnosti so bile oblikovane tako, da so vključevale veliko gibanja (delo v krogu pred tablo, 

delo v parih, skupini, individualno). Učiteljica pomaga pri pripravi prostora pri pouku likovne 

umetnosti. Pri športu se mi je zdelo zanimivo, da je učiteljica telovadila z njimi. Tako kot 

učenci se je preoblekla v športna oblačila in aktivno sodelovala pri pouku (z učenci se je 

ogrevala, pokazala in vodila sledeče dejavnosti, z učenci utrjevala poligon, ki ga je zanje 

pripravila). 

 

V intervjuju je učiteljica povedala, da pouk velikokrat začne s pogovorom. S tem vidi, 

koliko učenci že poznajo snov in o njej vedo, hkrati pa s tem preverja njihovo splošno 

znanje – kako vidijo, zaznavajo svet okoli sebe. Poudarja, da je človek sprememb in lahko v 

trenutku napisano pripravo opusti, če vidi, da se pouk ne odvija v želeni smeri. Opozarja na 

množico stvari, ki lahko v trenutku spremenijo, podrejo uro.  

Med poukom je najbolj pozorna, da učence nauči nekaj novega, kar je uporabno v 

vsakodnevnem življenju. Najbolj pa ji je pomembno, da učenci usvojijo osnove dane snovi 

oziroma da usvojeno znanje nadgradijo »se premaknemo na naslednjo stopničko, znanje 

dogradimo«. Tako ji je na primer pri slovenščini bolj pomembno poznavanje slovnice kot pa 

berilo ali dramatiziranje danega berila. 

Učiteljica učence vključuje v pripravo pouka, a jim ne da popolne svobode – lahko si 

izberejo način izvajanja dejavnosti (pri športu si sami izberejo pare, določijo, kakšno igro se 

bodo igrali, pri slovenščini skupaj oblikujejo razredno zgodbo, podaljša jim prosto igro). 

Nekatere stvari določi sama. S tem želi učence postaviti na realna tla, v življenju pogosto ni 

tako, kot si sami zamislimo, in se je potrebno prilagajati. 

Pri učiteljici mi je všeč, ker zelo spodbuja gibanje. Pojasnila mi je, da v tretjem razredu 

zaradi količine snovi ni več veliko časa za prosto igro. To skuša popraviti tako, da jim v času 

pouka pripravi različne dejavnosti. Pove, da jo je na začetku sprehajanje učencev po razredu 

(gredo šilit svinčnike, iskat ravnila, si obrisat nos) zelo motilo. Sčasoma pa je doumela, da 

sprehajanje po razredu pozitivno vpliva na učence: učenčevi zapisi v zvezkih so se izboljšali, 

sledenje med urami je bilo lažje, ko so se med poukom lahko sprehajali (do vodnega 

avtomata, šli na stranišče).  

 

 

 

 

 

 

Sklep o strukturiranju pouka:  

 

- Učiteljica se na uro vedno pripravi. 

- Priznava tudi, da je človek sprememb, tako lahko začrtano uro izvede drugače, kot 

si jo je prvotno zamislila. Vključuje učence. 

- Velikokrat uro začne z vprašanjem, ki ji pove, koliko splošnega znanja o tej temi 

učenci že imajo.  

- Med poukom se trudi, da bi vključila čim več različno oblikovanih dejavnosti (delo 

v krogu, v skupinah, v paru, individualno), da je pouk zanimiv in vabljiv.  

- Veliko je ponavljanja in utrjevanja snovi. 

- Učiteljici je pomembno, da pri pouku učenci dobijo in usvojijo osnove ter znanje 

nadgradijo. 

- Učence spodbuja, da se med poukom gibajo. Tudi sama sodeluje pri telovadbi. 
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RC 3: Interakcija in komunikacija z učencem/-i      

                                                                  

RV 3a: Kako komunicira z učencem/-i? 

RV 3b: Kako učiteljica odreagira na moteče vedenje? 

RV 3c: Kako se odzove na pozitivne spodbude s strani učenca/-ev? 

 

Pri opazovanju se je velikokrat izrazil učiteljičin temperament, njena jeza, ker so bili 

učenci nemirni (16-krat). Učiteljica je posredovala v prepiru med učencema/-i, ko je učenec 

potreboval pomoč pri predstavitvi svojega dialoga.  

Učiteljica ima z učenci lep, pristen odnos. Če jo kaj zanima, jih mirno vpraša oziroma 

učenca/-e posluša in jim odgovarja na vprašanja. To se zgodi tudi obratno, pri učencih. 

Učiteljico imajo učenci radi, lepo ji sledijo in sodelujejo pri pouku.  

Opazi se, da ima učiteljica v tem razredu nekaj posameznikov z močno osebnostjo. Tako je 

bilo nekajkrat (7-krat) opaziti, da so ti učenci glasno komentirali. Nekateri komentarji niso 

bili ravno prijazni. Učiteljica pa se je nanje primerno odzvala, jih opozorila na njihovo 

neprimerno vedenje, ali pa jih je preprosto preslišala.  

Učiteljica priznava, da je razred težak in jo občasno popolnoma utrudijo. Učiteljica zna 

razred pohvaliti, če nalogo dobro opravijo, to se je med opazovanjem tudi zgodilo (5-krat). 

 

Med intervjujem sva se z učiteljico pogovarjali o njenem pogledu na vprašanja, ki jih 

zastavlja in obratno, kako odgovarja učencem. Povedala mi je, da pri njej velja pravilo: »Če 

ne veš, vprašaj.« Škoda ji je izgubljenih trenutkov, ko se učenci bojijo vprašati, če česa ne 

vedo, ne razumejo. Vprašanja se ji zdijo izredno pomembna tudi zaradi dveh dečkov, ki sta 

tujca. Res se trudi, da bi vsi učenci znali in razumeli snov, ki jim jo razlaga.  

Pri interakcijah z učenci ji je najbolj pomembno, da med seboj znajo na primeren način 

komunicirati. Priznava, da so učenci med seboj zelo direktni ter stvari nič ne olepšujejo. 

Učenci povejo tako, kot mislijo, to pa zna včasih boleti.  

Pove tudi, da imajo nekateri posamezniki še vedno težave sodelovati z naključnimi sošolci v 

paru ali skupini. Želi, da vsi med seboj znajo sodelovati in pri tem bo vztrajala. S tem jih želi 

naučiti, da v življenju ne bo vedno tako, kot si bodo sami zamislili. To želi preseči.  

Zgodijo se tudi spori med njo in učencem/-i ali pa med učenci. Njena reakcija pri sporih je 

odvisna od situacije. Največkrat pristopi tako, da situacijo takoj rešijo – naredijo zapisnik, ki 

se ga morajo udeležiti vsi vpleteni, včasih pa stvar pusti kakšen dan stati in nato učenci sami 

pristopijo do nje in šele takrat problem rešijo. Pove, da ima tudi ona včasih slab dan, ko ne 

želi reševati sporov – vpletene učence da na rdeč semafor, kar pomeni, da se bodo o 

problemu še pogovorili. Na spore med učenci se občasno odzove tudi s šalo (učenci so med 

seboj že zaljubljeni). Pri reševanju sporov med njo in učencem/-i pa trdi, da je potrebno biti 

dosleden – vsak problem je treba rešiti. 

Kar se dogovori z razredom, tudi upošteva. Jasno ima postavljeno mejo, pri kateri pokaže, 

da je učiteljica oseba, ki jo morajo učenci spoštovati. To pokažejo z vikanjem učiteljice, 

kličejo jo »gospa učiteljica« oziroma »gospa ime«; če se želijo z njo pogovoriti, pristopijo do 

nje oziroma dvignejo roko.  
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RC 4: Razredna dinamika 

 

RV 4a: Katere so izstopajoče značilnosti razreda (klima, odnosi med učenci)?  

RV 4b: Kako učenec/-i reagira/-jo na učiteljičino vedenje? 

                                                   

Opažam, da se učencem vidi, da se v razredu dobro počutijo. Radi se javljajo kot 

prostovoljci, sodelujejo v skupinah, parih.  

Učenci pokažejo svoja čustva (pojavila se je živčnost, ko so preverjali znanje poštevanke, 

pesmice; pojavlja se veselje, ko je učenec za prvo sveto obhajilo dobil hrčka – učiteljica ni 

mogla mimo tega, skupaj so se pogovarjali, kako naj ga poimenuje; nerodnost, ko je deček po 

nesreči pokazal sredinca, ker je razredu želel pokazati rano na srednjem prstu). Učiteljica v 

razredu pokaže svoja čustva, ko je jezna, se razjezi, ko je vesela, to pokaže, če učenec pove 

šalo, se z njimi tudi nasmeji.  

Kljub temu da se občasno pojavljajo napetosti med posameznimi učenci, si razred med seboj 

pomaga (učenka je sošolki pomagala pri branju težjih besed, si med seboj posojajo stvari, 

dajejo škatle, ki so jih potrebovali pri likovni umetnosti). Znajo se skupaj poveseliti in 

pošaliti. 
Občasno se le pojavi dolgočasje pri hitrejših učencih, saj naloge hitreje opravijo, potem pa 

čakajo ostale. Taki trenutki so idealni za neprimerno vedenje, igranje s potrebščinami. 

Učiteljica bi lahko bila na te stvari pozornejša. 

 

V intervjuju je učiteljica razred opisala kot močan, držijo skupaj. Med seboj si radi 

pomagajo in so zelo empatični. Hitro opazijo, če je s kom kaj narobe. Kot razred so celota, a 

vsak predstavlja svoj unikat, ki ima svoje potrebe. Ko je potrebno, se zavzamejo, tako ni 

nobenega problema pri igri Med dvema ognjema. Hitro se razporedijo in vsakemu 

posamezniku najdejo njemu najbolj primerno vlogo v igri.  

Po drugi strani pa si vsak zase želi najboljše. Obračajo se po vetru – so egoistični. So zelo 

naporni, ker je znotraj razreda veliko stvari, na katere mora učiteljica paziti. Med seboj se 

znajo tudi hitro užaliti.  

Je razred, ki dobi pohvale in graje. Učiteljica pohvali tako posameznika, dvojice kot cel 

razred. Pograja največkrat njihovo neupoštevanje pravil, pozabljanje potrebščin.  

Sklep o interakciji in komunikaciji z učencem/-i: 

 

- V razredu je komunikacija na prvem mestu. Učiteljica si želi, da bi razred živel in 

bival v sožitju. Prizadeva si, da bi razred med seboj lepo sodeloval in se 

pogovarjal.  

- Njena naloga je zelo težka, saj ima znotraj razreda kar nekaj težavnejših osebnosti, 

ki ne olepšujejo stvari. Povedo direktno, kar občasno preseneti in užalosti sošolca/-

ko.  

- Pri sporih se odzove različno: naredijo zapisnik, se pogovorijo, stvar obrne na šalo.  

- V primeru spora med njo in učencem/-i pa vedno pazi na doslednost, da se težave 

čim hitreje odpravi.  

- Vprašanj je zelo vesela in zavzeto odgovarja nanje, če so seveda na mestu. Kadar 

kakšno stvar velikokrat ponovi, a jo učenec še vedno ne sliši, se mora po pomoč 

obrniti k sošolcu. Sošolec mu potem še enkrat ponovi, kaj morajo narediti.  

- Jasno ima postavljeno mejo med njo in učenci. 
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Učiteljica trdi, da se je čustev potrebno zavedati in jih spremljati, ozavestiti.  

Učiteljica si želi, da bi bile tudi v prvi triadi razredne ure, kjer bi se razredni klimi in vsem 

ostalim problemom lahko še bolj posvetila, tako pa za to ni časa oziroma je odvisno od 

vsakega učitelja posebej, kako to vkomponira v pouk. Take teme (medvrstniško nasilje, 

medgeneracijski odnosi) lahko obdelujejo le pri slovenščini pri kakšnem berilu ali 

spoznavanju okolja. 

 

Povzetek obeh dimenzij (opazovanje, intervju) – učiteljica 3:  

Učiteljica razred vodi energično, razredu se posveti in učencem nudi strokovno znanje in 

pomoč. Pokaže svoja čustva. Na pouk se vsak dan posebej pripravi. Hkrati pa priznava, da je 

človek sprememb, tako se zgodi, da se napisane priprave ne drži.  

Pouk velikokrat začne s splošnim vprašanjem, ki ji pokaže, koliko predhodnega in splošnega 

znanja imajo učenci o določeni temi. V nadaljevanje pouka skuša vnesti različne dejavnosti, 

ki velikokrat vključujejo gibanje. Zdi se ji, da so ti učenci še majhni in še vedno potrebujejo 

igro, za katero pa že od drugega razreda naprej ni več časa. Velikokrat dejavnosti organizira 

tako, da učenci zapustijo svojo mizo, se ji pridružijo v krogu pred tablo. Oblike dela 

spreminja: veliko je dela po skupinah, parih ali individualno. Učiteljica se trudi, da bi bil 

pouk čim bolj zanimiv. Tukaj ji zelo prav pride njena vedoželjnost, saj jo zanima veliko 

stvari, ter njen temperament in glas, ki ji pomagata, da razred pridobi k poslušanju. Zaključki 

posamezne ure/pouka niso izraziti.  

Razredna komunikacija je dobra, morda kdaj zelo direktna. Učiteljica se trudi, da bi se 

razred znal med seboj lepo pogovarjati. Znotraj razreda ima kar nekaj osebnostno zahtevnih 

učencev, ki ji znajo popestriti dan. V sporih učiteljica poskuša najti primeren način reševanja 

problema: kdaj to vzame kot šalo, drugič pa resno pristopi k problemu (delanje zapisnika). 

Glede odgovarjanja in postavljanja vprašanj je učiteljica zelo odprta, rada posluša in 

odgovarja nanje. Ima pravilo: »Če ne veš, vprašaj.« Raje vidi, da se večkrat vpraša in snov 

večkrat razloži, kot pa da kdo od učencev ostane neveden – to učiteljica poimenuje kot 

izgubljen trenutek.  

Razred deluje kot celota, so zelo živi, vedoželjni, empatični, a hkrati velikokrat skrbijo le za 

lastne koristi. Če se o kom slabo govori, taista oseba hitro vrne »milo za drago«. Z učiteljico 

imajo pristen, dober odnos. Znajo se skupaj poveseliti, pozabavati in nasmejati. 

Za zaključek sem učiteljico vprašala, kaj mi svetuje na začetku moje karierne poti. Na to 

mi je odgovorila, naj se naučim, kaj so osnove v vsakem razredu. Dobro je slediti izbranemu 

gradivu, predvsem pa poslušati sebe ter čim več iskati v literaturi. Za interakcije znotraj 

razreda pa odgovarja, da je sama največ odnesla iz preteklih izkušenj. Na razred se ni preveč 

dobro navezati, saj vsak razred odide. Najbolj pomembno se ji zdi, da se učence navaja na 

Sklep o razredni dinamiki: 

 

- Učiteljica priznava, da je razred težak in jo velikokrat popolnoma izmuči.  

- Znotraj razreda je veliko posameznikov, ki potrebujejo dodatno strokovno ali 

specifično pomoč, ali pa so le osebnostno zahtevnejši.  

- Kot razred delujejo kot celota, vendar večinoma skrbijo le za lastne potrebe. 

- So empatični. Znajo pomagati sošolcu, vidijo njegovo stisko.  

- Potrebujejo tako graje kot pohvale, učiteljica pa se trudi, da bi bilo več pohval.  

- V razredu se pokažejo različna čustva tako s strani učencev kot učiteljice. 

- Želi si, da bi lahko več ur namenila socialnim temam. 



RAZRED KOT SOCIALNA SKUPINA IN VODENJE RAZREDA 

Nina Kovač 

102 

 

realna, življenjska tla. »Naj bodo odprta ušesa in oči ter … korajžno!« Sama je začela hoditi v 

službo pri 18. letih in po vsem tem času se v šolo še vedno rada vrača.  

9 Odgovori na raziskovalna vprašanja – povzetek pridobljenih 
podatkov (opazovanje, intervju) vseh treh učiteljic 

Analiziranje podatkov je potekalo tako, da sem pred opazovanjem okvirno določila svoje 

sklope opazovanja: 1. učiteljičino vodenje, 2. strukturiranje pouka, 3. interakcija in 

komunikacija z učencem/-i, 4. značilnosti razredne klime. Tako sem se omejila, na kaj moram 

biti med opazovanjem pozorna.  

Sledilo je tridnevno opazovanje posamezne učiteljice. Med opazovanjem sem skušala biti čim 

bolj odprta in pozorna na vse dejavnosti, interakcije, ki so potekale v razredu. Vse sem 

zapisala in jih doma v miru prebrala, pregledala in uredila. Vse tri opazovalne dokumente sem 

kasneje združila in jih med seboj primerjala. Vse dejavnosti in interakcije sem skušala 

razvrstiti med definirane štiri sklope. To sem naredila za vsako učiteljico posebej, nato pa sem 

združila vsa tri opazovanja z njihovimi intervjuji ter opazovala podobnosti in razlike med 

njimi. S tem odgovarjam na zastavljena raziskovalna vprašanja za vse tri učiteljice. 

 

RC 1: Stil vodenja razreda posamezne učiteljice                   

 

Vsaka učiteljica ima svoj način vedenja in vodenja pouka. Med njimi so nekatere podobnosti, 

a tudi razlike. Najprej si oglejmo stičnosti oziroma podobnosti med načini vodenja treh 

učiteljic: 

Vse tri učiteljice skrbijo, da pouk poteka v ustaljenih okvirih, kar dosegajo z naslednjimi 

načini usmerjanja oziroma vodenja: 

- med poukom vse tri zahtevajo tišino, saj zagovarjajo dejstvo, da se le v tišini učenec 

lahko zbere in razmišlja; 

- pri pouku so izredno dosledne za upoštevanje razrednih pravil; 

- so zelo stroge pri zapisih v zvezke, ki morajo biti lepi, natančni (učenci morajo 

uporabljati ravnila, se držati dogovorjenega zapisa, pisati z nalivnim peresom oziroma 

svinčnikom). Pri vseh treh morajo učenci dvigovati roke, če želijo spregovoriti; 

- razred umirijo na podobne načine: čakajo, da se učenci sami umirijo, odštevajo od 

števila pet proti nič, besedno posredujejo in opozorijo moteče učence.  

 

 

Po Wubblesovem modelu (1993, v Peklaj in Pečjak, 2015) sodi med avtoritativen stil, 

ker ima pouk strukturo, ki se jo učiteljica drži (uvod-jedro-zaključek), vzdušje v razredu je 

prijetno, pravila so jasna, učiteljica je odprta za potrebe učenca/-ev, spreminja metode in 

oblike dela. Med splošno definirane stile vodenja pa bi jo uvrstila med avtoritativnega, 

saj razredno klimo gradi na podlagi svojih vrednot, učencem dovoli zdravo mero svobode, 

ima postavljena smiselna pravila, ki jih učenci upoštevajo, prav tako so znane kazni za 

storjene prekrške.  
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Razlika med njihovim vodenjem je v tem, da dve (druga in tretja učiteljica) poučujeta v 

tretjem, prva učiteljica pa v petem razredu. Pri vodenju se morajo prilagoditi starosti in znanju 

otrok.  

 

Pri vodenju je prva učiteljica razreda zelo striktna. Drži se načela, da je »učitelj v razredu 

zato, da vodi razred, predstavlja avtoriteto«, ki jo morajo učenci spoštovati. Predstavlja 

znanje, ki je zanjo pomembna vrednota. Znanje želi podeliti svojim učencem, zato od njih 

zahteva, da doma ponovijo snov in so odgovorni do šolskega dela. Zelo spodbudna je njena 

splošna razgledanost. Veliko ve in vse to skuša prenesti na učence. Znanje skuša med seboj 

povezovati, opozoriti, kje so se že srečali s podobnimi temami. Zanimivo mi je, da na začetku 

pouka učenci vstanejo. Učiteljica pojasnjuje, da s tem »učenci opazijo moj prihod v razred, 

se umirijo. S tem nakažem, da bomo začeli s poukom.« Glede na splošne teorije vodenja bi jo 

umestila med avtoritarni stil, saj je zelo stroga, učenci so ji podrejeni. Glede na Wubblesov 

model (1993, v Peklaj in Pečjak, 2015) pa sodi med direktivnega učitelja, saj ima ure pouka 

dobro organizirane. Poslužuje se predvsem frontalnega načina, od učencev zahteva, da 

sodelujejo, drži distanco do učencev.  

 

Druga učiteljica se od ostalih dveh razlikuje po tem, da je prijaznejša. Na razred gleda 

drugače, bolj materinsko. Sama priznava, da vsak razred vzame za svojega in se trudi, da 

bi bila razredna klima dobra. To prinaša uspeh tudi pri ostalih šolskih dejavnostih. 

»Najpomembnejše mi je, da se učenci v razredu dobro počutijo, se med seboj dobro 

razumejo.« Zase trdi, da bi se morala še bolj razdajati učencem, kot dobro lastnost pa 

izpostavlja doslednost. Glede dvigovanja rok je izredno stroga in učenca prekine, če pravila 

ne upošteva. Zelo veliko ji pomeni, da ji učenci zaupajo in pristopijo do nje v primeru težav. 

To se je med opazovanjem večkrat zgodilo. Med mojimi obiski v razredu me je aktivno 

vključila v razredno dogajanje. Pri njej sem se počutila najbolj dobrodošlo. Zmotilo me je le 

to, da so jo učenci klicali po imenu. Učiteljica mi je razložila, » … glede tega sem malo 

popustljiva, klicanje po imenu me ne moti, mislim, da nas kot razred še bolj povezuje.« 

Zaveda se, da so ti učenci majhni in še vedno potrebujejo pomoč. Glede na opazovano bi jo 

uvrstila v avtoritativen način vodenja razreda. Učiteljica znotraj razreda skrbi za pravo 

mero strogosti in svobode. Smiselno postavlja meje. Za kazni so že vnaprej znane posledice. 

Po Wubblesovem modelu (1993, v Peklaj in Pečjak, 2015) pa jo uvrščam med tolerantnega 

učitelja, ker sta ji izredno pomembna pozitiven odnos med njo in učenci ter spodbudna 

razredna klima.  

 

Tretja učiteljica je zelo temperamentna in je po svojih lastnostih bolj podobna prvi 

učiteljici. Je strožja, zahteva, da se pravila upoštevajo. Njen temperament je zelo opazen. 

Letošnji razred ji je pisan na kožo. Pozitivna lastnost tretje učiteljice je njen glas. Zna ga 

uporabiti na različne načine: ga povzdigne in s tem hitro umiri razred, privabi učence k 

poslušanju, razlago snovi začne tišje ali doživeto prebere obravnavano besedilo. Je najbolj 

spontana med opazovanimi učiteljicami: zna se nasmejati in razumeti šalo med poukom, 

učencu hitro priskoči na pomoč. Zase pravi, da je človek sprememb – posluša razred, in če 

vidi, da napisana priprava ne bo delovala, jo v tistem trenutku spremeni. Med opazovanjem 

mi je bil njen pouk od vseh učiteljic najbolj zanimiv, saj se je trudila, da je dejavnosti med 

urami spreminjala, skrbela je, da so se učenci med poukom gibali, z njimi je telovadila. 

Opazila sem, da ji je gibanje med poukom pomembno. »Učenci so v tretjem razredu še 

majhni in še vedno potrebujejo igro, za katero pa v šoli ni veliko časa.« Učiteljica med 

poukom učence velikokrat spodbuja, da vstanejo in naredijo različne stvari: se sprehodijo do 

table, naredijo 10 počepov, posameznega učenca povabi, da odpre okno. Tako jim z 

različnimi dejavnostmi poskuša v šolsko delo vključiti igro. Pouk postane zanimiv in učenci 
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lažje sledijo. Zanima jo veliko stvari: nove knjige, ki prihajajo na tržišče, vsi športi, kultura, 

vsakodnevno spremlja novice. Najbolj zanimivo in spodbudno pa se mi zdi to, da vse 

pridobljene uporabne informacije prenese na svoje učence. S tem jim bogati splošno 

znanje in širi besedni zaklad. Glede na splošne načine vodenja bi jo umestila med 

avtoritativni način vodenja. Ni sicer tako stroga kot prva učiteljica, še vedno pa drži mejo 

med sabo in učenci. Ona je učiteljica v razredu, je vodja, pravilo, meja, ki jo morajo učenci 

spoštovati. Do učencev ima visoka pričakovanja. Pri Wubblesovem modelu (1993, v Peklaj 

in Pečjak, 2015) pa bi jo označila kot avtoritativnega učitelja, saj imajo njene ure strukturo, 

v razredu vlada prijetno vzdušje, pravila so jasna, učiteljica je odprta za učence, zanje pokaže 

zanimanje, poslužuje se različnih metod in oblik dela.  

 

RC 2: Strukturiranje pouka posamezne učiteljice 

 

Vsaka učiteljica ima svoj način strukturiranja pouka. Vsem trem so stične naslednje stvari:  

Da se učenci na začetku: 

- zberejo, uredijo misli in umirijo; 

- se z razredom pozdravijo, zapišejo, kdo manjka in začnejo s poukom; 

- preverijo domačo nalogo, rešujejo in pojasnjujejo težje naloge;  

- nadaljujejo s ponovitvijo usvojenega znanja – utrjevanjem; 

- vse tri učiteljice pazijo, da vključujejo čim več učencev, da je aktivnih čim več 

posameznikov; 

- obravnavajo novo snov.  

Občasno je prišla v razred učiteljica, ki je posameznega učenca odpeljala v svojo učilnico, 

kjer sta sama pregledovala dano snov.  

Pouk večinoma ni imel pravega zaključka. Do konca so izvedli dejavnosti in zapisali domačo 

nalogo v rokovnike. Vsem trem učiteljicam je v uri najpomembnejše: da učenci usvojijo 

osnovno znanje, dosežejo zastavljene cilje, da napredujejo. Želijo, da učenci snov 

razumejo in jih je pri pouku čim več aktivnih. Vodenje pouka so učiteljice opravile zelo 

samozavestno. Svoje delo opravljajo dosledno, natančno, vedo, kaj morajo v uri doseči, kaj 

morajo učenci znati.  

 

 

V nadaljevanju bom opisala razlike med njimi. 

 

Prva učiteljica med poukom zahteva popolno tišino. Če učenci učiteljice ne upoštevajo, 

učiteljica povabi učenca, da on nadaljuje z razlago, vodi pouk. Učenec takrat »zamrzne« in se 

hitro umiri. Učiteljica učencem nikoli ne da možnosti, da bi sami ustvarjali, načrtovali pouk. 

Učiteljica ima napisano pripravo in se je drži. Opazovane ure so si bile zelo podobne. 

Večinoma so ure potekale po enakem vzorcu: pregled domače naloge, glasno preverjanje, 

kratka ponovitev, obravnava nove snovi. Največkrat se poslužuje frontalnega načina 

izvajanja pouka: ona razlaga, učenci poslušajo, lahko sicer dopolnijo njeno razlago s svojimi 

idejami, znanjem, a to je največ. Skupinskega dela ne izvaja velikokrat, »saj menim, da se pri 

takem načinu dela znanje ne absorbira enako kot pri frontalnem. Tak način pouka je zelo 

hrupen, poleg tega se velikokrat zgodi, da si dela znotraj skupine učenci ne razdelijo 

enakovredno. Sama trdim, da v našem šolskem sistemu zelo trpijo tisti otroci, ki ne morejo 

delati, zaradi drugih motečih otrok.«  
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Druga učiteljica pouk vedno začne šele, ko so vsi učenci v razredu. Počaka, da se vsi 

uredijo in pripravijo na pouk. Na začetku povabi reditelje, da pospravijo prostor na hodniku, 

kjer imajo garderobo. Pouk jim prilagaja. Njen način strukturiranja pouka je drugačen. Vsak 

dan si napiše pripravo, ki ji tudi v večji meri sledi. V dnevu določi temeljno snov, ostale ure 

pa temu podreja. Med mojim opazovanjem so se učili pisnega odštevanja. To so utrjevali 

toliko časa, dokler niso vsi znali. Trajalo je dlje od ene šolske ure. Največkrat so naprej 

naredili zapise v zvezke, naloge so prepisali in jih rešili doma za domačo nalogo. Pri 

obravnavanju snovi je učiteljica pozorna, da se ne ukaluplja. »Pomembno se mi zdi, da 

ostajam odprta za ideje, ki prihajajo od učencev.« Učence posluša, kaj o dani temi že vedo, 

potem pa glede na odgovore učencev izvede uro. Med opazovanjem je uporabljala različne 

metode in oblike dela. Pouk zaključi tako, da učence umiri in jih pripravi na vstop 

učiteljice za podaljšano bivanje. Med opazovanjem se je zgodilo, da so pri pouku imeli 

glasbeno umetnost. Dogovorili so se, da bodo učiteljici za podaljšano bivanje ob prihodu 

zapeli pesmico, jo s tem presenetili. Vsi so v tišini pričakali učiteljico za podaljšano bivanje in 

ji nato z veseljem in na glas zapeli izbrano pesem. Meni, kot opazovalki, se je zdelo to zelo 

lepo, ustvarjalno in nevsakdanje. 

 

Tretja učiteljica mi je s svojim strukturiranjem pouka pokazala, da je najbolj odprta za 

nove ideje oblikovanja pouka. Delovni zvezki jo ukalupljajo. Tekom opazovanja se je 

najbolj držala urnika in 45 minut, ki jih ima na voljo za posamezno uro. Kot mi je kasneje 

povedala, je bilo to načrtno, ker sem bila jaz v razredu. Pouk pripravlja zelo raznoliko, »da je 

učencem zanimivo«. To je tekom opazovanja tudi dokazala. Pri pouku dovoli največ 

svobode: razred pomaga oblikovati ure, ure prilagaja učencem, jih spremeni, če vidi, da so 

učenci preveč razigrani, ali pa se na dejavnost niso odzvali tako, kot je želela. Primer: med 

opazovanjem je želela, da skupaj na glas preberejo obravnavano pesem, nastal je grozen hrup, 

učenci so to vzeli kot zabavo. Takoj je dejavnost prekinila in jo spremenila – vsak je glasno 

prebral eno poved. Razredna klima se je hitro spremenila in dejavnost bolje uspela. Tudi ona 

si želi, da svoje učence nauči razmišljati. Zelo jo zanima njihov pogled na dano snov, 

zanimajo jo zaznave učencev, kako razmišljajo in dojemajo svet, v katerem živijo. Velikokrat 

pa je ponovila, da se »… še tako dobro napisana priprava lahko popolnoma ponesreči, saj je 

to delo zelo odvisno od stvari, na katere nimamo vpliva. Najbolj nujno v tem poklicu je 

poslušati učence in se odzivati na njihove potrebe«. V tem razredu mi je bilo opazovanje 

pouka najzanimivejše, ker sem imela občutek, da se učenci znotraj igre učijo. Pouk je živ. 

  

RC 3: Interakcija in komunikacija posamezne učiteljice z učencem/-i                                                                              
 

Vse tri učiteljice so stične v: 

- skrbijo, za dobro počutje učencev v razredu: to je vsem trem temeljna stvar, saj 

zagovarjajo dejstvo, da pouk in učenje lažje in hitreje potekata v sproščenem, 

pozitivnem okolju; 

- tem, da v razredih vlada dobra klima: učenci so v razredu sproščeni, med seboj se 

dobro razumejo, igrajo, pogovarjajo. Med poukom lepo sodelujejo. Med seboj si 

učenci pomagajo; 

- spodbujanju dobre komunikacije; 

- odnosu do vprašanj, ki se pojavljajo v razredu – vprašanja spodbujajo, in če so na 

mestu, nanje z veseljem odgovarjajo; 

- primeru sporov med učenci: vse tri učiteljice posredujejo in poskušajo problem 

rešiti. To izvajajo na različne načine: zapisnik, pogovor z vsemi vpletenimi, uporaba 

rdečega semaforja, pogovor s šolsko psihologinjo ali ravnateljico; 
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- podajanju pohval razredu.  

 

 

Razlike: Vsaka učiteljica je posebna in samosvoja, tako je tudi z razredi, kjer so naključno 

združeni različni posamezniki.  

 

Prva učiteljica pove, da razred kot celota deluje zelo pasivno. Radi se med seboj družijo, v 

primeru šolskega dela pa se velikokrat potuhnejo – ne marajo javno sodelovati, ker se 

bojijo svojega neuspeha. »Vsi si želijo biti uspešni, a nekaterim to ne uspe.« Tako se nihče 

ne javi kot prostovoljec za reševanje nalog na tablo, glasno branje ali odgovarjanje na 

vprašanja. Bojijo se razrednega posmeha. Opazila sem, da mora učiteljica vedno spodbujati 

in določiti prostovoljce. V razredu so na eni strani zelo uspešni in učno močni učenci; na 

drugi strani pa so tisti, ki komaj dosegajo temeljne standarde. Med njimi je opazna razlika. 

Uspešnejši učenci zavračajo šibkejše v primeru skupinskega dela. Takega načina dela 

učiteljica ne mara, a vztraja na skupinskem delu, ker želi preseči ta posmeh. Drugače učenci 

reagirajo na učiteljičino prošnjo, naj po razredu razdelijo liste ali kontrolne naloge. To vsi radi 

storijo. Učiteljica opaža, da ima veliko učencev preveč obšolskih dejavnosti, ki jih močno 

obremenjujejo. To se pozna predvsem na njihovem šolskem delu, ki tekom šolskega leta pada. 

Učiteljica opozarja na pojav pregorelosti. Razred vodijo fantje, ki so med seboj zelo 

povezani. Dobro se razumejo. To znajo, žal, največkrat obrniti na slabo. Zgodil se je primer, 

ko so brez razloga iz svoje srede izločili dečka. Učiteljica je že na prvem sestanku staršem 

naročila, naj si vsak učenec znotraj razreda poišče sošolca, ki mu bo posodil zvezke v primeru 

bolezni. To se je izkazalo za primer dobre prakse. Med opazovanjem se mi je zdela najbolj 

zanimiva sprememba obnašanja učencev takoj, ko so zagledali učiteljico. Med odmorom so 

bili veseli, nagajivi, razposajeni, glasni, čim so zagledali učiteljico, je vsak posameznik hitel 

na svoje mesto, pripravljali so potrebščine za uro, se umirili. Vidi se, da učiteljico spoštujejo 

in se je hkrati malo bojijo. »Dobro vejo, kdaj se šalim in kdaj ne. Ko nekaj rečem, mislim 

resno, in to morajo tudi izpolniti, brez heca.« 

 

Druga učiteljica ima drugačen način komuniciranja z razredom. »Želim, da se med seboj 

učenci razumejo, se znajo na lep način pogovarjati in se znajo med seboj poslušati.« Trdi, da 

»pri vsakem učencu iščem pozitivne stvari«. Vedno poskuša učenca pohvaliti, najti na njem 

nekaj dobrega. Pravi, da se ji to obrestuje. Priznava, da so bile disciplinske težave na začetku 

šolskega leta zares prisotne. S tem se je spoprijela tako, da se je z motečimi učenci pred 

poukom usedla in se pogovorila o tem, na kaj morajo biti pri pouku pozorni. Če se je to 

upoštevalo, jih je pohvalila; če ne, so se ponovno pogovorili. Teh opozarjanj je bilo s časoma 

vedno manj. Na posameznika ali razred nikoli ne kriči – meni, »da s tem narediš korak 

nazaj.« Za razred ji ni vseeno, želi vsem pomagati na njihovi poti. Topel odnos posamezniki 

čutijo in opazila sem, da ji to vračajo. Učiteljica je ena izmed njih, zna se jim približati in jih 

upoštevati. Razred ima učiteljico za svojo drugo mamo. Za vsakega učenca si vzame čas, 

hitro opazi spremembe pri učenčevem vedenju. Z veseljem podeli tudi objem, ki v današnjem 

šolskem sistemu ni pogost. Tudi mene kot opazovalko so lepo sprejeli v razred in me vključili 

v delo. Počutila sem se prijetno.  

 

Tretja učiteljica je zagovornica tega, da je komunikacija v razredu zelo pomembna. Pove, 

»… da je letošnji razred zelo kritičen, hitro gredo v posmeh in maščevanje.« Zelo rada vidi, 

da učenci odgovarjajo na njena vprašanja. Ima pravilo: »Če ne veš, vprašaj.« Trudi se, da 

vse učence vključuje v pouk. Škoda ji je izgubljenih trenutkov, ki nastanejo, ko učenci ne 

vprašajo, če česa ne razumejo. Spodbuja učence, da sprašujejo. S svojo karizmo razred 

poživi. Znotraj razreda ima kar nekaj zahtevnih (vedenjsko, učno) posameznikov: »… 
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nekateri so preveč zgovorni, drugi premalo, nekateri se borijo z učnimi in specifičnimi 

težavami, drugi so izredno plašni.« Tako mora miriti zgovornejše in spodbujati plašne, 

pomagati tistimi, ki imajo učne težave, in spodbujati tiste, ki imajo veliko znanja, da ga 

nadgradijo. Med učenci se pojavljajo spori, nekateri ne želijo sodelovati z naključnimi 

sošolci zaradi neutemeljenih razlogov. S tem se spopada tako, da skupinsko delo večkrat 

izbere. Učencem želi dokazati, »… da se svet ne vrti okoli njih in da v življenju ne bo vedno 

tako, kot bodo oni želeli.« To dela v njihovo dobro, da bi jih pripravila na življenje. Prav tako 

pa se z razredom rada nasmeji, pove šalo in zna razred zvabiti, da skupaj ustvarjajo lep 

razredni odnos, v katerem se vsi dobro počutijo. 

 

RC 4: Dinamika v opazovanih razredih 

 

Po eni strani razredov ni mogoče primerjati, saj so si zelo različni, a vsemu navkljub 

najdemo med njimi podobnosti: 

- Učiteljice opažajo vedno več individualistov, egoistov: učenci v razredu so prijazni, 

si med seboj pomagajo, a ko je potrebno izbirati med lastnim ciljem in razrednim 

zadovoljstvom, bodo vedno izbrali to, kar jim prinaša korist. Očitno je lastni uspeh 

pomembnejši od skupne blaginje. 

- V razredu se po oceni vseh treh učiteljic učenci počutijo dobro, varno, sproščeno, 

znotraj razreda ima vsak prijatelja/-ico, na katerega se lahko obrne v primeru težav.  

- Med poukom sem opazila pojavljanje različnih čustev (veselje, jeza, nevoščljivost, 

žalost), kar je seveda spodbudno: učenci so empatični drug do drugega – nekomu, ki 

je v težavah, želijo pomagati. Tretja učiteljica pove: »Dokler so v razredu še opazna 

čustva, ni vse izgubljeno.«  

- Do razredov so vse tri realne; zavedajo se, da je realni odnos, življenjskost v našem 

vsakdanu še kako potrebna. 

- Razredi se znajo poveseliti, nasmejati, sprostiti, po drugi strani pa je tudi spor nekaj 

običajnega.  

- Vsi trije razredi imajo svojo učiteljico radi, jo spoštujejo. 

V današnjem svetu si vsi želijo biti najboljši in se ne zavedajo lastnih pomanjkljivosti. Starši 

prevečkrat poveličujejo svoje otroke in jim, žal, dajejo napačne informacije o njihovih 

sposobnostih. 

 

 

Razlike: Prva učiteljica je do svojega razreda zahtevnejša, a to ni nič slabega. Pojasnjuje, 

»… da jih pripravlja na življenje, ki je lahko kruto«. Pozna se, da so v njem najstniki, ki 

odraščajo. Razred ni več tako otroško razposajen, večkrat imajo v mislih kakšne slabe 

ideje, potegavščine kot pa kakšno prijetno igro (med igro so določili neprimerne kazni – 

brcali so se v mednožje, igrali so se igro, pri kateri so se med seboj dušili). Razred se med 

seboj dobro pozna, skupaj so že peto leto. Družijo se tudi v popoldanskem času, hodijo na 

sladoled, torte. Znajo se zabavati, a tudi ponorčevati iz ostalih. Vidi se, da so v ospredju, bolj 

kot starši in učitelji, vrstniki. Večkrat pa se je že pokazalo, da ti zgledi niso najboljši. 

Navadili so se, da jih učiteljica večkrat pokritizira kot pohvali. Tega se učiteljica zaveda in 

skuša spremeniti. Opaziti je, da se učenci ne želijo izpostavljati, ker se bojijo posmeha. 

 

Druga učiteljica svoj razred opisuje »… kot prijeten, željan uspeha in topel«. Med seboj se 

razumejo. Učenci še niso tako zagledani vase in lasten uspeh. Sicer učiteljica že opozarja na ta 

pojav. Vedno, ko deli kontrolne naloge, jih zanima, koliko je kdo pisal. Če je sošolec pisal 
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bolje, se že opazi nevoščljivost. A tega je zelo malo, ker je razred učno uspešen in ni velikih 

razlik med njimi. Učiteljica opaža, da se učenci med odmorom igrajo po skupinah, ponavadi 

imajo nekoga v razredu, s katerim se raje igrajo. Kljub temu se znajo zavzeti tudi kot 

razred – med opazovanjem je bilo potrebno po likovni umetnosti pospraviti razred. To jim ni 

povzročalo nobenih težav. Hitrejši učenci so priskočili na pomoč počasnejšim in so jim 

pomagali dokončati slike, drugi pa so že začeli s pospravljanjem razreda. Med seboj so si 

razdelili delo: nekateri so pobirali papirčke, drugi so pometali, tretji pospravljali lepila in 

škarje. Na začetku leta je z njihove strani prišla ideja, da naredijo razredne pare, ki si bodo 

pomagali, če eden v paru zboli. Drugi v paru poskrbi, da manjkajoči dobi vso zamujeno 

gradivo. Učiteljica je bila nad to idejo navdušena, še bolj pa nad tem, da je prišla s strani 

učencev.  

 

Pri tretji učiteljici so v razredu nekateri učenci z zahtevnejšimi potrebami (osebnostne 

značilnosti, učne težave). Učiteljica poudari, da so nekateri radi glavni, glasno povedo svoje 

mnenje, radi bi določili, kako bi se dejavnost odvila. Seveda tega učiteljica ne dovoli in 

nastane težava. Priznava, da je na začetku leta veliko časa posvetila temu, da je razred 

privadila na svoja pravila. Tak razred organizirati kot celoto, ki upošteva pravila, je zahtevno. 

Med njimi so opazne razlike. So razred poln presenečenj. Včasih učiteljico presenetijo s 

svojimi izjavami tako pozitivno (učenka je razredu priznala, da se kdaj ne počuti del razreda, 

saj ji nihče ni želel posoditi zvezka, ko ga je potrebovala) kot negativno (so žaljivi do 

sošolca/-ev). Zdi se mi, da jih učiteljičina osebnost privabi, da radi sodelujejo z njo pri 

pouku. Med seboj si znajo pomagati, v igri znajo vsakemu določiti vlogo, ki mu najbolj 

ustreza, so prijazni drug do drugega. 

10    Zaključek in sklepne misli 

V svoji raziskavi sem prišla do naslednjih ugotovitev: vsaka učiteljica je svoj unikat, tako kot 

je vsak učenec svoja zgodba. Vse tri učiteljice se trudijo, da bi učencem pokazale in jih 

naučile vse, kar bodo v življenju potrebovali. Poskušajo jim dati dobre osnove, na katerih 

lahko v prihodnosti gradijo nadaljnjo znanje, ki jih bo spremljajo naprej v življenju. Vsaka to 

počne na svoj način: izberejo različne načine dela. Prva pouk vodi strogo in poudarja, da 

učenje najhitreje in najlažje poteka v mirnem okolju. Druga veliko časa posveti gibanju ter 

učence opozarja na pravilno držo telesa. Je popustljivejša in bolj materinska. Tretja učiteljica 

daje veliko poudarka na nebesedno komunikacijo, svoje delo podkrepi z glasom, učence z 

njim motivira za delo. Veliko opazuje učenčevo nebesedno komunikacijo ter ji sledi pri 

ustvarjanju pouka. Način dela je odvisen od različnih dejavnikov: osebnih lastnosti, vzgoje, 

izkušenj, okolja itd. Načina poučevanja ne smemo ukalupljati in zahtevati, da vsi delamo po 

enem načinu. Potrebna je tudi učiteljeva svoboda pri kreiranju pouka. 

 

Biti učitelj je nekaj najlepšega, a potrebno se je zavedati, da je to tudi zelo odgovoren poklic – 

ukvarjati se je potrebno z živim materialom, mladimi ljudmi, ki od učitelja veliko pričakujejo. 

Da razred z učiteljico na čelu preživi lepo šolsko leto, se morajo truditi vsi – vsi so del razreda 

in vsi skupaj morajo ustvarjati dobro razredno klimo. Lažje in prijetneje je delati v razredu, ki 

se dobro razume, kjer so pravila jasna. Trudijo se, da bi učence za pridobivanje znanja 

navdušile. Vse to jih pripelje do uspeha, vsi posamezniki dosežejo zadane cilje.   

 

Vse tri učiteljice so bile zame dober zgled učitelja mentorja in vzornika. Med svojo 

magistrsko nalogo sem se veliko naučila, predvsem kako pristopati v različnih situacijah do 

učencev. Ravno ta raznolikost med učiteljicami v vodenju mi je prinesla veliko novih 
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pogledov na vodenje razreda. Pridobila sem različne načina postopanja v dani situaciji. Delo 

je potrebno opravljati s srcem, poslušati svojo intuicijo ter odgovarjati na potrebe učencev. 

11    Predlogi za izboljšanje raziskave 

V magistrski nalogi sem uporabila metodo kvalitativne raziskave. Značilnost kvalitativne 

raziskave je interpretativna paradigma, ki poudarja razumevanje in interpretacijo 

raziskovalnih situacij, ravnanj, dogodkov z vidika udeležencev. Pri tem ne smemo 

zanemarjati subjektivnega pogleda opazovalca, ki da raziskavi pomemben doprinos. 

Raziskovalec pa lahko naleti tudi na naslednje težave: se preveč poistoveti s proučevanimi 

osebami ter s tem izgubi fokus raziskave, raziskovalec se mora udeleževati čim več aktivnosti 

s proučevanimi osebami. V krogu znanstvenikov je kvalitativno raziskovanje še vedno 

manjvredno v primerjavi s kvantitativnim raziskovanjem. V praksi se žal vse prevečkrat 

pojavijo zlagani, nepravilni rezultati raziskav ali pa raziskovalci s svojo prisotnostjo preveč 

vplivajo na rezultate raziskav (Vogrinc, 2008).  

 

Preveliki subjektivnosti sem se poskušala izogniti tako, da sem si jasno zastavila raziskovalna 

vprašanja in cilje in opazovala kratek čas. Pri opazovanju sem se trudila, da sem bila pozorna 

le na raziskovana področja. Najverjetneje sem bolj opazila določene podrobnosti, ki so se 

dogajale bližje mojim očem, poziciji, kjer sem sedela, ali jim pripisujem večjo težo. Menim, 

da med opazovanjem nisem izgubila fokusa. Do učencev sem skušala držati distanco.  

Razlog mojega prihoda v razred sem učencem pojasnila takoj prvi dan. Z razredom sem 

preživela celo dopoldne, tudi med odmori. Učenci so se med poukom ozirali k meni in me 

opazovali, tudi komentirali mojo prisotnost. Vse tri učiteljice so sicer zanikale, da bi pouk 

potekal kakorkoli drugače ali da bi se učenci v svojem obnašanju zelo spremenili. Še vedno 

pa menim, da so bili učenci bolj pridni in so bolj sodelovali pri pouku kot običajno. S svojo 

prisotnostjo sem spremenila in zaznamovala razredno dinamiko.  

 

Opazovala sem tri učiteljice iz iste šole. Bilo bi smiselno izbrati več učiteljic ali pa jih 

vključiti iz različnih šol. S tem bi dobila vpogled v še več različnih razredov in okolij. 

 

Svojo raziskovalno nalogo bi lahko dopolnila z dodatnimi lestvicami:  

- Lestvico odnosov (Relatedness scale), ki sta jo oblikovala Wellborne in Connell 

(1987, v Peklaj in Pečjak, 2015), s katero bi mi lahko učenci podali svoje videnje 

odnosom med njim (posamezni učenec) in učiteljico. Ta lestvica preverja čustveno 

kakovost (pozitivna in negativna čustva, ki jih učenec zaznava do učiteljice) in iskanje 

psihološke bližine (učenčeva želja po učiteljičini bližini).    

- Zaznana skrb (Perceived caring), avtorjev Jonsona, Jonsona in Andersona (1983, v 

Peklaj in Pečjak, 2015). Ta lestvica je del vprašalnika Življenje v razredu, ki so jo 

oblikovali omenjeni avtorji. Zajema učiteljevo zaznano učno in socialno podporo. 

Tudi to lestvico izpolnjujejo učenci glede na njihov odnos do učitelja. 

 

Intervju bi lahko zamenjal vprašalnik. Uporabnost vprašalnikov se pogosto povezuje z 

metodo opazovanja. Z njim se prilagodimo ciljem, ki jih želimo z raziskavo preveriti (Vidic, 

2002). Vprašalnik mora odgovoriti na raziskovalna vprašanja oziroma mora meriti lastnost, ki 

jih želimo s svojo raziskavo preučiti. Na kakšno vprašanje je težko najti že narejen vprašalnik. 

Takrat ga lahko sami izdelamo. Pri tem moramo upoštevati naslednje kriterije: zanesljivost, 

veljavnost, občutljivost, objektivnost, ekonomičnost in koristnost (Cvetek, 2013). Prednosti 

vprašalnika so preprostost, ekonomičnost in izhajanje iz naravne situacije. Med 
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pomanjkljivosti pa sodijo: neiskrenost vprašanih pri odgovarjanju, spraševalec lahko vpliva 

na odgovore vprašanih ter nevarnost napačnega interpretiranja odgovorov.  

V svoji magistrski nalogi bi lahko uporabila Vprašalnik učiteljevega občutka učinkovitosti 

(TSES – Teachers sense of efficacy scale), avtorjev Tschannen-Moran in A. Woolfolk Hoy 

(2001, v Peklaj, Peček, 2015). Ta vprašalnik zajema tri vidike učiteljeve samoučinkovitosti: 

poučevanje, vodenje razreda in vključevanje učencev v pouk. Poučevanje se nanaša na 

učiteljevo prepričanje o učinkovitosti svojega poučevanja, kakšne metode in strategije 

uporablja med poukom. Vodenje razreda preverja, kako učitelj vzpostavi red v razredu, kako 

nadzoruje in vodi razred. Zadnji del pa preverja, kakšne učne aktivnosti izbira učitelj med 

poukom. 
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