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1. UVOD 

 

O profesorskem poklicu je bilo napisanih že veliko raziskav in objavljene veliko literature, ki pa 

so se nanašali splošno na vse vrste profesorskih poklicev. Literatura je običajno obravnavala le 

izbrana raziskovalna področja in probleme, noben pa se še ni lotil strnjene predstavitve 

profesorskega poklica, posebno pa ne samo profesoric razrednega pouka. Iz vsega tega gradiva je 

bilo težko razbrati, kaj od napisanega velja izključno za profesorice razrednega pouka, postavilo 

pa se je tudi vprašanje, kaj o poklicu lahko izvemo, če združimo vse ugotovitve in dognanja o 

tem poklicu iz vseh v raziskavah posamezno raziskanih značilnostih. Ker je poklic precej 

specifičen in ga zaradi njegove narave ne moremo enačiti s predmetnimi, srednješolskimi in 

univerzitetnimi profesoricami, smo ugotovili, da si zasluži svojo raziskavo, zato smo ga vzeli 

pod znanstveni drobnogled in se odločili, da ga preučimo v celoti. Vsi odrasli so nekoč hodili v 

šolo in bili učenci in učenke, zato imajo s profesorskim poklicem tudi osebne izkušnje, zaradi 

česar mislijo, da vedo vse o njem, pogosto pa so te predstave nerealne ali zmotne. Še profesorice 

same ne vedo dovolj o svojem poklicu, niti ne študentke, ki se zanj šele odločajo. Profesorskemu 

poklicu danes čas in družba nista najbolj naklonjena, zato je toliko bolj pomembno, da se končno 

razišče njegove okoliščine ter se ga znanstveno preuči v celoti z vsemi značilnostmi ter tako 

pride do jasnih zaključkov v zvezi s tem poklicem, ki bodo zanimiva tako za profesorice kot tudi 

širšo javnost. Ker poklic profesorica razrednega pouka opravljajo večinoma ženske, je v 

doktorski disertaciji uporabljena samo ženska oblika. 

 

Ne nazadnje tudi sama opravljam ta poklic, zato me po dvanajstih letih dela v šolstvu in 

neprestanem razmišljanju o tem poklicu ne zanima samo to, kako učinkovito delati v razredu in 

kako biti dobra profesorica, pač pa tudi več o samem poklicu. Doktorska disertacija je priložnost 

za to, da znanstveno pristopim k problematiki tega poklica ter razsvetlim nekatere dileme v zvezi 

z njim, med drugim tudi to, kako je vrednoten in perspektiven, kako ga doživljamo profesorice 

same in kako naš poklic doživljajo predstavniki drugih nepedagoških poklicev, predvsem pa, kaj 

je tako privlačnega in posebnega v njem, da se mladi kljub neugodnim časom še vedno z 

veseljem odločajo zanj. Ker v doktorski disertaciji poleg vloge raziskovalke nastopam tudi v 

vlogi profesorice, večkrat izhajam iz lastnih izkušenj, opažanj in pogovorov s sodelavkami. 

Trditve niso rezultati raziskav oz. se jih ne da vedno dokumentirati. Ugotovitve te raziskave 

bodo omogočile bolj kritičen vpogled v naravo poklica vsem bodočim diplomantkam in 
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zdajšnjim profesoricam razrednega pouka, predstavnikom nepedagoških poklicev pa bodo 

predstavile naš poklic takšen, kot v resnici je. 

 

Doktorsko delo želi znanstveno preučiti poklic profesorica razrednega pouka ločeno od drugih 

pedagoških poklicev. Teoretično najprej predstavi vlogo poklicne vzgoje v procesu socializacije: 

pomen in vlogo spola pri odločanju za poklic; lik profesorice v besedi in sliki; definicijo poklica 

in klasifikacijo profesorskega poklica. Pri odločanju za poklic in izbiri profesorskega poklica 

doktorsko delo predstavi značilnosti in profil profesorskih kandidatk; vzroke in motive za izbiro 

profesorskega poklica, izobraževanje žensk in njihovo mesto na pedagoški fakulteti, zaposljivost 

žensk in diplomantk pedagoške fakultete ter zadovoljstvo z izbiro profesorskega poklica. Ko 

razišče, kako postaneš profesorica razrednega pouka, raziskavo zanima, kako je biti profesorica 

razrednega pouka, torej jo zanimajo značilnosti profesorskega poklica, kjer predstavi vrednotenje 

in doživljanje poklica; poklicno vlogo in poklicno identiteto v profesorskem poklicu; 

feminiziranost profesorskega poklica skozi predsodke, stereotipe in moderni seksizem ter 

delovne pogoje in delovne razmere v tem poklicu. Pri delovnih pogojih in delovnih razmerah jo 

zanimajo obseg dela in opis delovnih nalog profesoric razrednega pouka; psihološka zahtevnost 

opravljanja profesorskega poklica, napredovanje profesoric razrednega pouka na delovnem 

mestu, v plačilne razrede in nazive ter karierne možnosti in perspektivnost profesorskega 

poklica; pri vrednotenju in doživljanju poklica pa jo zanimajo cenenost in vrednotenje 

profesorskega poklica skozi čas; združeno delovanje in medsebojna povezanost profesoric 

razrednega pouka ter vzroki opuščanja poklica. Raziskava nadaljuje s kakovostjo življenja pri 

profesoricah razrednega pouka, kjer jo zanima, kako je živeti kot profesorica razrednega pouka, 

zato vse dosedanje ugotovitve o tem poklicu povzame v kakovosti delovnega življenja in 

zadovoljstvu z delovnim življenjem ter determinantah zadovoljstva z delovnim življenjem in 

splošnem zadovoljstvu z življenjem pri profesoricah razrednega pouka. 

 

Delo razišče in ovrednoti družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric 

razrednega pouka skozi anketne vprašalnike za študentke razrednega pouka, profesorice 

razrednega pouka, moške predstavnike inženirskih poklicev z univerzitetno izobrazbo ter 

predstavnice in predstavnike nepedagoških poklicev s katerokoli izobrazbo. Vse to z namenom 

predstaviti profesorski poklic na razredni stopnji takšen kot je ter omogočiti bolj realen vpogled 

vanj.  
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2. TEORETIČNI DEL 

 

 

2.1 PROFESORSKI POKLIC – POSTATI PROFESORICA RAZREDNEGA 

POUKA 

 

Profesorica razrednega pouka ne postane kdorkoli in kar čez noč na prehodu iz srednje šole na 

fakulteto, postopek je precej bolj zapleten in dolgotrajen. Da je profesorski poklic poslanstvo, je 

pogosto prazna floskula, da bi se ustvaril vtis, da so bili tisti, ki ga opravljajo, zanj »poklicani« 

oz. izbrani. Če se natančneje poglobimo v ozadje, koga doleti ta sreča pri izbiri ravno tega 

poklica, postane jasno, da za izbiro obstajajo povsem realni in utemeljeni razlogi, morda na 

trenutke tudi bolj prikriti, kar bomo poskušali prikazati v naslednjih poglavjih. Začeli bomo pri 

koreninah in sicer s socializacijo in poklicno vzgojo ter predstavili sam poklic in njegovo izbiro. 

V poglavju o socializaciji in poklicni vzgoji bomo predstavili pomen in vlogo spola pri 

odločanju za poklic, lik profesorice v besedi in sliki, definirali ter klasificirali ta poklic. V 

poglavju o odločanju za poklic in izbiri profesorskega poklica pa bomo zajeli značilnosti 

profesorskih kandidatk, vzroke in motive za njegovo izbiro, študij na pedagoški fakulteti, prehod 

diplomantk v poklicno delo ter njihovo zadovoljstvo z izbiro poklica. Tako bomo ugotovili, kdo, 

kdaj, kako in zakaj izbere profesorski poklic in preverili, ali gre pri tem poklicu resnično za 

»poslanstvo in poklicanost«.  

 

2.1.1 Poklicna vzgoja v procesu socializacije 
 

V kompleksnem procesu socializacije posameznik pridobi ključne vidike vrednotnega sistema, 

pomembne pa so tudi izkušnje. V procesu socializacije ženske vzgajajo k altruizmu in osebni 

morali, moške pa k uspešnosti in storilnosti, zato ženske vrednotijo duhovne in socialne 

vrednote, moški pa čutne in materialne. V procesu socialnega učenja pridobi posameznik veliko 

informacij o splošno veljavnih vrednotah svoje kulture, jih začne zgodaj sprejemati, osvojiti in 

ponotranjiti ter tako postanejo njegova vrednostna merila. Področja in dejavnosti, v katere 

posameznik vloži veliko duševne in osebne energije, pridobivajo na vrednosti. To vse so razlogi 

zakaj med posamezniki obstajajo vrednostne razlike pri različnih poklicih (Musek 2000). 
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Spolne razlike v vrednotnih sistemih odražajo življenjsko situacijo, kjer gre za socializacijski 

proces in izkušnje. Razlike odražajo spolno vlogo in predstave, ki si jih posameznik v teku 

razvoja ustvari o svoji spolni identiteti, podobi in vlogi. Področje, kjer naj bi se pokazala 

povezava med obnašanjem in vrednotami je poklicna orientacija. V ocenjevanju pomembnosti 

vrednot naj bi se pokazale razlike med ljudmi različnih poklicev (Lenart, Gantar 1997 in Musek, 

Lenart, Gantar 1996, povz. po Musek 2000). 

 

Otroci imajo razvite spolno tipične poklicne želje že med 4. in 5. letom, pri čemer so dečki bolj 

tradicionalni od deklic. Dečki so v povprečju bolj agresivni, asertivni, telesno dejavni, se 

vrednotijo višje in imajo višje samospoštovanje kot deklice; deklice pa so bolj ekstravertne, 

anksiozne, odgovorne, nežne in skrbne (Ruble in Martin 1998).  

 

Poleg družine, ki najbolj zariše otrokovo osebnost, je v obdobju zgodnje adolescence pomembna 

tudi šola s svojo vzgojno funkcijo. Poklicna vzgoja upošteva in vrednoti različne sposobnosti 

učencev in ne samo tistih, povezanih s šolskim učnim uspehom. Proces poklicne vzgoje mora 

biti načrtovan in dalj časa trajajoč, saj to pomeni večjo samostojnost, avtonomnost in 

odgovornost mladih pred pomembnimi odločitvami. Eden pomembnejših vzrokov za vpeljavo 

poklicne vzgoje v zgodnjo adolescenco je vloga spola pri oblikovanju lastne identitete, saj je 

namen poklicne vzgoje ravno razvijanje kritičnega pogleda na spolno razlikovanje in poklicne 

stereotipe (Rupar in Žvokelj 2001).   

 

Poklicna vzgoja se omeji na informiranje o poklicih in posameznikovih možnostih, ki jih ima 

glede na osebnostne lastnosti. Za proces poklicnega usmerjanja je premalo poznati le učni uspeh 

in sposobnosti. Za razvoj poklicnih interesov so pomembna že prva leta otrokovega šolanja 

(Virant 1978). Danes je osnovnošolski predmetnik z izjemo izbirnih predmetov enak za vse 

učence in učenke, v 19. stoletju pa v ljudskih šolah ni bilo tako in so verjetno že s tem, da so 

poleg verouka, jezika, računanja, risanja, geometrijskih oblik, pisanja, realij, prirodopisa, 

naravoznanstva, zemljeznanstva, zgodovine, petja in telesnih vaj učili še ročna dela in 

gospodinjstvo samo deklice (Peček 1998), veliko doprinesli k temu, da so deklice izbirale 

drugačne poklice kot dečki. Ena izmed možnosti za spodbujanje in razvijanje poklicnih interesov 

pa so lahko tudi interesne dejavnosti (Plemenitaš 1986).  
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Poklicna vzgoja je del programa osnovne šole in je skupni projekt večine strokovnih delavcev na 

šoli. Osrednji nosilci izvajanja poklicne vzgoje so učitelji vseh predmetov. Razredniki jo 

vključujejo tudi v program oddelčne skupnosti, šolska svetovalna služba pa je koordinator vseh 

dejavnosti znotraj poklicne vzgoje. Dobro organizirana poklicna vzgoja lahko vpliva na porast 

aspiracij učencev in učenk. Učitelji morajo mladim pomagati razvijati kvalitete, ki jih bodo 

potrebovali ter jih navajati na pomen vseživljenjskega učenja. Mladim predstavljajo model 

odraslega in vplivajo na njihovo poklicno odločitev. Razredniki spodbujajo proces poklicnega 

dozorevanja učencev z izvajanjem poklicne vzgoje pri pouku, razrednih urah in projektih, z 

individualnimi pogovori, spodbudami k obiskovanju knjižnic in z brskanjem po drugih virih; 

svetovalni delavci pa so koordinatorji, delajo z učenci, starši in učitelji ter skrbijo za sodelovanje 

z zunanjimi ustanovami (Rupar in Žvokelj 2001).  

 

Repanšek (2009) poudarja pomen šolske svetovalne službe pri odločanju mladostnikov za izbiro 

šolanja in sicer predlaga povečanje števila ur, namenjenega poklicni orientaciji v šolah ter 

zmanjšanje administrativnega dela svetovalnih delavcev, saj je z raziskavo ugotovila, da se 

svetovalni delavci s poklicno orientacijo premalo ukvarjajo. Z vidika socialno-ekonomskega 

razvoja družbe poklicna orientacija zmanjšuje osip v izobraževanju, zmanjšuje število napačnih 

odločitev za izobraževanje in zaposlovanje, povečuje motivacijo učencev in učenk za 

izobraževanje ter izboljšuje usposobljenost delovne sile (Rupar 2007). Muršak (2009) pa 

ugotavlja, da bi morali mlade usmerjati v mojstrske, poslovodske in delovodske izpite, kar bolj 

ustreza potrebam na trgu dela, kjer je več zaposlitvenih možnosti in kjer primanjkuje ustrezno 

usposobljenih delavcev.  

 

Šolska poklicna vzgoja težko spremeni spolno tipične poklicne želje otrok, ki jim družina že v 

najzgodnejšem procesu socializacije vsili določen vrednotni sistem in vedenje, značilno za prvi 

in drugi spol, kar vodi v spolno določeno izbiro poklica. Izbira pravega poklica pa je pomembna 

življenjska odločitev, saj določa stil in kulturo življenja ter odloča o kakovosti življenja.  

 

2.1.1.1 Pomen in vloga spola pri odločanju za poklic  

 

Teorije učenja in socialnega učenja razlagajo razvoj pojma spola in spolnih vlog kot naučeno 

vedenje, kjer gre za učenje s podkrepitvami, ko je spolno ustrezno vedenje nagrajeno, spolno 
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neustrezno pa kaznovano, ter za opazovanje modela istega spola (Bussey in Bandura 1992, povz. 

po Marjanovič Umek 2004), kar vpliva na tipično dekliško ali deško vedenje posameznika. 

Podobno ugotavljata tudi Knap in Petric (1984) in sicer, da se tradicionalni odnosi med možem 

in ženo v družini reproducirajo skozi neposredno izkušnjo otrok ter s spolno diferenciranimi 

vzgojnimi prijemi. Spolne sheme se začnejo razvijati že v obdobju malčka, ko otrok vidi razlike 

med spoloma in glede na spol ustrezno opredeli tudi sebe. Na stereotipno vedenje deklic in 

dečkov vplivajo starši s svojim stereotipnim vedenjem. Obsežnejša vedenja in znanja o spolu, 

povezana z dejavnostmi, vlogami in poklici osvojijo otroci že v obdobju zgodnjega otroštva 

(Marjanovič Umek 2004). 

 

Obdobje mladostništva je pomembno obdobje za socializacijo spolnih vlog in oblikovanje 

identitet. Pritisk na družinsko omejevanje žensk je začela izvajati Cerkev v 17. in 18. stoletju, 

krepila je patriarhalno moralo ter utrjevala hierarhično organizacijo družine z očetom kot 

poglavarjem družine (Ferligoj, Rener in Ule 1990); večji socializacijski pritisk od bioloških 

sprememb pa danes v moderni družbi izvaja kultura in je pomembnejša za spolno specifično 

odraščanje od biologije same. Krepijo se novi pritiski na ženske, hkrati pa se ohranjajo stare 

seksistične oblike omejevanja in podrejanja ter ideologije spolnih vlog (Ule 2010). 

 

Družba obeh spolov ne obravnava enako. Čeprav sprejme formalno enakost spolov, še vedno 

ostane prepričanje o biološki in drugih razlikah, ki so vedno hierarhično urejene, kar pomeni, da 

spol šele v družbi dobi socialni pomen in so tako biološke razlike le odsev družbenih razmerij. 

Družbeno okolje se organizira tako, da biološki razliki, ki bi bili lahko povsem brezpredmetni, 

pripiše družbeni pomen in povzroči delovanje bioloških razlik, ki se kažejo v spolno specifični 

socializaciji, spolni delitvi dela, organizaciji javnih prostorov ter v delovanju spolno-

identifikacijskega sistema. To pomeni, da se spol in spolne razlike pokažejo šele ob vplivu in 

reakcijah družbe. Če je obnašanje žensk in moških v družbi drugačno kot ga zapoveduje 

družbeni spol, ljudje reagirajo burno in odklonilno, saj takšno neodobravajoče vedenje ruši 

spolno-identifikacijski sistem. Ne gre se čuditi, da se v spolno specifični situaciji otroci zelo 

zgodaj naučijo izražati svoj spol (Goffman 1977, povz. po Rener 2008b). 

 

Vse skupaj se začne že zelo zgodaj v otroštvu. Funkcija igranja z igračami v procesu 

socializacije spolne vloge je vzpostavitev prihodnjega vzorca odziva na predmete in dejavnosti, 
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ki jih igrače simbolizirajo. V naši kulturi je za deklice prvi simbol materinstva igrača punčka. 

Navajanje na punčke pripravlja podlago za kasnejše navdušenje pri ravnanju z dojenčki. Tako v 

procesu socializacije skrb za otroke postane primarna vloga, primerna za ženske (Hartley 1966, 

povz. po Oakley 2000). A biti mati je več kot samo previjati in oblačiti lutko, zato bi morali 

deklicam namesto družbenega spola predstaviti biološko materinstvo in predvsem rojstvo. Ne 

nazadnje ženska ne ve, kako roditi in dojiti, pri tem ji namreč pomagajo strokovnjaki, da se teh 

veščin šele nauči. »Materinskega gona ni. Ni nobenega biološko utemeljenega gona, ki ženske 

žene k rojevanju ali jih sili k skrbi za otroke, ko jih že imajo.« (Oakley 2000) »V današnji 

zahodni kulturi je materinstvo glavna zaposlitev, za katero vzgajajo ženske. Materinstvo je 

glavni element ženske spolne vloge; otroka ženskega spola o tem poučijo starši in drugi ljudje, s 

katerimi prihaja v stik. To zgodnje učenje povzroči, da trditev »vsaka ženska mora biti mati« 

postane resnična. To pa pojasnjuje, zakaj se zdi, da imajo ženske v naši kulturi (matere, 

učiteljice, babice, patronažne sestre, bolničarke, pediatrinje) »pravi odnos« do otrok in »naravni 

gon« za otroško nego.« (Oakley 2000, 203) 

 

»Ker je spol – rodile so se kot ženske – relativno merilo za sprejem v družbo, je vajeniško 

obdobje žensk, v katerem se učijo gospodinjenja, del njihove splošne socializacije za žensko 

vlogo. V otroštvu jim identifikacija z materjo in drugimi odraslimi ženskami, ki veljajo za 

gospodinje, vcepi občutek, da je za gospodinjsko delo odgovorna ženska. Mati otroku ženskega 

spola ni le zgled za žensko vedenje, temveč tudi zgled odnosa do gospodinjskega dela. Hči 

opazuje, posnema in pozneje dejavno pomaga. V tem procesu identificiranja ženske dobijo vlogo 

gospodinje: motivacija, da bi bile gospodinje in da bi gospodinjile, se razvije kot integralna 

funkcija osebnosti. A ta proces ima še veliko bolj specifičen učinek. Način, kako gospodinjiti – 

merila, ki jih je treba doseči in vsakdanji potek dela, po katerem se je treba ravnati −, se prenaša 

z matere na hčer.« (Hartley 1960, povz. po Oakley 2000, 110−111) 

 

Spolno vlogo določa biološki spol, ki določa osebnostne poteze in vedenje, značilni za osebo 

določenega spola, kar pomeni, da so ljudje iz biološkega vidika samci in samice, iz kulturnega pa 

se morajo dokazovati kot moški ali ženske. Da so moški v drugačnem položaju kot ženske ne gre 

razlogov pripisovati biološkim razlikam med njima, pač pa njunim kulturnim vlogam pri skrbi za 

otroke. Materinstvo in gospodinjstvo sta bistveni prvini ženskosti, zaradi katere se ženske kot 

gospodinje-žene-matere ločijo od moškega moža-očeta. Za ženske veljata mit o delitvi dela po 
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spolu in mit o materinstvu, ki sveto ohranjata tradicionalne družbene vrednote. V vseh družbah 

sta za žensko domača vloga gospodinje in žene-matere nekaj naravnega, univerzalnega in za 

družbo, če hoče preživeti, tudi nekaj neizogibnega; materinstvo pa največ, kar ženska lahko 

doseže v življenju in se z njim potrdi kot ženska (Oakley 2000). Eden izmed vidikov spolne 

delitve dela je tudi feminizacija nekaterih poklicev, ki se kaže v odklanjanju tipično moških del, 

predvsem tistih, ki zahtevajo moč, odločnost, nadzor ter rezultate (Ferligoj, Rener in Ule 1990). 

 

Po Goffmanu smo samo osebe, ali smo moški ali ženske, pa ni pomembno. Spolna identiteta ne 

obstaja, obstaja samo način, kako družba predstavi oba spola. Po Goffmanu tudi razlik med 

biološkim in družbenim spolom ni (Goffman 1979, povz. po Rener 2008b).  

 

Najprej mora družba izkoreniniti spolno specifično socializacijo, spolno delitev dela ter 

delovanje celotnega spolno-identifikacijskega sistema, da bi lahko posledično odpravila tudi 

feminiziranost poklicev, a družba vedenja, ki ni sprejemljivo za ženske oz. moške, ne sprejema.  

 

2.1.1.2 Lik profesorice v besedi in sliki 

 

Dva glavna izvora predsodkov sta socializacija v prvih letih življenja ter frustracijske in krizne 

situacije v odraslem življenju. V času otroštva nastanejo primarne kategorizacije in z njimi 

povezana vrednotenja in čustvene naravnanosti, le te pa so podlaga za nastanek predsodkov (Ule 

2004). Otroci pod vplivom staršev in drugih avtoritet sprejemajo njihove močno posplošene 

sodbe o socialnem svetu, že osvojene sheme pa se kasneje pod vplivom izkušenj in dejstev težko 

spremenijo (Tajfel 1975, povz. po Ule 2004). 

 

Tako besedila kot slike so pomembni pri reproduciranju spolnih stereotipov (Peček in Lesar 

2006). Goffman (1979, povz. po Rener 2008b) je analiziral spol v oglaševanju. Ugotovil je, da so 

moški predstavljeni kot fizično večji, močnejši in odločni ter na vodilnih položajih, kjer telesna 

moč deluje kot pokazatelj družbene moči; ženske pa so prikazane kot nežne in mehke in so na 

družinskih fotografijah navadno blizu tal, kar v odnosih pomeni podrejanje. V konfliktnih 

situacijah so ženske prikazane kot tiste, ki se vedno umaknejo, moški pa kot mesije, ki pogumno 

rešijo težave. Tudi šolski učbeniki in berila so polni spolnih stereotipov in predsodkov glede 

moških in ženskih poklicev (Brown 1995). V nadaljevanju sta predstavljena dva primera 
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predstavitve profesorskega poklica za otroke. V prilogi 1 je na prvi strani slikovno gradivo z 

besedilom o profesorskem poklicu iz knjige Poklici, na drugi strani pa slikovno gradivo z 

besedilom o profesorskem poklicu iz knjige Moja prva enciklopedija. 

 

Glej: Priloga 1 

 

V knjigi z naslovom Poklici avtorja Maynarda je predstavljenih 36 različnih poklicev. Vsakemu 

je namenjena ena stran, bogata z besedilom in fotografijami iz poklicnega življenja. Tudi 

profesorici pripada svoja stran. Lik profesorice oz. profesorja je predstavljen na štirih slikah, od 

tega je moški lik na dveh in sicer pri športu in individualnem delu z učencem, ženski lik pa na 

govorilnih urah s staršem ter v razredu z majhnimi otroki. Izmed vseh štirih slik je prikazan 

profesorski lik z očali na dveh slikah. Izmed besed je najpogostejša ženska oblika »učiteljica«, 

moške oblike »učitelj« ni, je pa prisotna množinska »učitelji«. Besedno je poklic profesorica 

predstavljen precej površinsko za vse predmete in ne samo za poučevanje na razredni stopnji in 

sicer takole: »Sem učiteljica in učim v šoli. Otroci so živahni, vendar pridno delajo in z veseljem 

jim pomagam, da se naučijo kaj novega. Najraje imam naravoslovne predmete, ker učencem 

lahko pokažem razne poskuse. Tako lažje razumejo, kako stvari delujejo. Učitelji se pogovorimo 

s starši o otrokovem delu v šoli. Pokažemo jim tudi kontrolne naloge in šolske izdelke. Učitelji 

razložimo učno snov celemu razredu ali pa delamo z vsakim posameznim učencem posebej. Med 

najbolj koristnimi stvarmi, ki se jih otroci naučijo, sta branje in pisanje. V šoli se učenci 

seznanijo z raznimi športi. Naučijo se pravil posamezne igre, razvije pa se jim tudi občutek za 

skupinsko delo. Z raznimi vajami krepijo telo in ga obdržijo v dobri telesni pripravljenosti. 

Učiteljica bere učencem pravljico in jim kaže ilustracije. Če želijo otroci kaj vprašati, dvignejo 

roko. Učiteljica jih pri tem spodbuja.« (Maynard 2000, 14) 

 

V knjigi z naslovom Moja prva enciklopedija – Poklici so le-ti predstavljeni znotraj petih 

sklopov. V sklopu Vzgajati, zdraviti, varovati so naslovi Z učenci, Z dojenčkom, Pri zdravniku 

in zobozdravniku, V bolnici, Zdravstveni strokovnjaki, V skrbi za soljudi in V rokah pravice. V 

sklopu Organizirati, svetovati, izdelati so naslovi Državne službe, Na banki, V podjetju, Z 

računalnikom, V tovarni avtomobilov in Na gradbišču. 200 poklicev, delovnih mest in 

terminologija so preobsežni za naštevanje. Prikazani so s sliko in opisom z enim ali več kratkimi 

stavki. Na dveh straneh je predstavljen tudi profesorski poklic. Profesorski lik je prikazan v 

sklopu Vzgajati, zdraviti, varovati skupaj s poklici v medicini in pravu in sicer na treh slikah, od 
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tega dvakrat v ženski vlogi pri delu v razredu in pri praktičnem pouku v laboratoriju ter enkrat v 

moški vlogi pri besedilu o srednješolskih profesorjih in univerzitetnih predavateljih. Slednji ima 

tudi očala. Z besedami pa je profesorski poklic tudi v tej knjigi za otroke predstavljen zelo 

površinsko in sicer za osnovnošolskega ter srednješolskega profesorja in univerzitetnega 

predavatelja skupaj na isti strani tako, da je vedno uporabljena moška oblika »učitelj«. Besedna 

predstavitev poklica je sledeča: »Ni lahko biti učitelj! Učencem je treba posredovati znanje, jim 

pomagati, biti potrpežljiv z njimi in tudi strog, kadar je to potrebno. Učitelje nadzorujejo šolski 

inšpektorji. V osnovni šoli učitelji učence učijo brati, pisati, računati in spoznavati svet, v 

katerem živimo. V srednji šoli profesorji poučujejo zgolj po en predmet. Na univerzi predavatelji 

predavajo in z neutrudnim raziskovalnim delom nenehno izpopolnjujejo svoje znanje. Vse šolske 

ustanove imajo svojega vodjo. V osnovnih in srednjih šolah so to ravnatelji, na katedrah fakultet 

so to predstojniki, na univerzah dekani. V vrtcih, na osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških 

domovih učencem pomagajo svetovalni delavci.« (Moja prva enciklopedija 2000, 30–31) 

 

O profesorskem poklicu se ustvarjajo določeni predsodki že zgodaj v času otroštva, ne nazadnje 

pa se ravno to dogaja tudi v šolah in literaturi za otroke. Seksistično rabo jezika je opaziti že v 

naslovih poglavij »Učiteljica« in »Z učenci«. Previdnost, kako otrokom predstavljamo 

profesorski poklic v šolskem gradivu, ne bo odveč, saj napačne zgodnje predstave o poklicu 

lahko vodijo v neustrezno izbiro poklica.  

 

2.1.1.3 Definicija poklica in klasifikacija profesorskega poklica 

 

V Slovenskem etimološkem slovarju avtorja Marka Snoja iz leta 2003 je pojem poklic razložen 

takole: »poklíc –a m (16. stol.: poklicanje), poklícen. Star.[inski] pomen je `vpoklic v visoko 

uradniško ali državniško službo, ponudba takšne službe´. Nadaljnji pomenski razvoj nem.[ško] 

Beruf, kar v star.[inskem] jeziku pomeni le `ponudba visoke uradniške državniške službe´ 

(današnje nem.[ško] Berufung), danes pa splošno `poklic´. Izpeljano iz  poklícati, klícati, kakor 

je nem.[ško] rufen `klicati´. Dalje glej klícati.« (Snoj 2003, 537) 
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Veliki splošni leksikon v osmih knjigah v šesti knjigi od P do Rž pa definira poklic kot » […] 

dejavnost, ki je na spl.[ošno] temelj ekon.[omskega] obstoja in socialnega položaja. Značilnosti 

p. [oklica] so odvisne od vsakokratne zgod.[ovinske] družbene oblike in stopnje tehn.[ičnega] 

razvoja. V o.[snovi] je p.[oklic] dejavnost, ki zahteva specializirano formalno izobrazbo. V 

sedanjih ind.[ustrijskih] družbah je svobodna izbira p.[oklica] na spl.[ošno] pravno zaščitena. 

Zaradi vse večje delitve dela je p.[oklic] ena najpom.[embnejših] strukturnih značilnosti 

ind.[ustrijske] družbe.« (Javornik 1997, 3280)  

 

S terminom poklic so povezani še drugi pojmi in drugo izrazoslovje kot so izbira poklica, 

poklicanost, poklicna slika, poklicno in strokovno izobraževanje, poklicna zrelost, poklicna 

bolezen, poklicno svetovanje, poklicno združenje, poklicno usposabljanje ipd. Za našo raziskavo 

najbolj nazoren je pojem "poklicna slika", ki označuje » […] opis poklica, opis vseh zahtev v 

določenem poklicu (znanj, sposobnosti in spretnosti); podlaga za izdelavo programov 

teoretičnega in praktičnega poklicnega izobraževanja v šoli in zunaj nje ter opredelitev vsebine 

in zahtevnosti izpitov, s katerimi je mogoče poklic pridobiti; v enakem pomenu se je v Sloveniji 

pri pripravi programov usmerjenega izobraževanja uporabljal pojem poklicni izobraževaln i 

profil.« (Javornik 1997, 3280−3281)  

 

Najsodobnejša klasifikacija poklicev je predstavljena v knjigi Standardna klasifikacija poklicev 

(2003). Je obvezni nacionalni standard, pomemben za spremljanje stanj in gibanj na trgu dela v 

RS. Temelji na Mednarodni standardni klasifikaciji poklicev iz leta 1988, ki je po sporočilu 

Mednarodne organizacije dela postala mednarodni standard. V njej so poklici razvrščeni v deset 

glavnih skupin, znotraj teh pa hierarhično še v podskupine, področne skupine in enote področnih 

skupin. Vsak poklic je opredeljen z nazivom in pripadajočo kodo. Učiteljski poklic spada v 

podskupino št. 23 k strokovnjakom in strokovnjakinjam za vzgojo in izobraževanje. Številka 

področne skupine 233 obsega strokovnjake in strokovnjakinje za predšolsko in osnovnošolsko 

vzgojo in izobraževanje. Enoti področne skupine sta osnovnošolski učitelji/osnovnošolske 

učiteljice pod številko 2331 in vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok s številko 2332. Kot 

klasifikacijsko orodje za razvrščanje nazivov izobrazbe, pridobljenih v javnem izobraževanju, pa 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje uporablja pri svojem delu svoj interni Šifrant 

poklicne in strokovne izobrazbe, ki je bil nazadnje dopolnjen leta 2011 (Plevnik 2011).  
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O profesorskem poklicu klasifikacija poklicev spregovori zelo v grobem: »Osnovnošolski 

učitelji/osnovnošolske učiteljice poučujejo vrsto predmetov na osnovni stopnji izobraževanja. 

Dela vključujejo pripravo učnih programov po učnem načrtu in poučevanje pisanja, branja, 

računanja in ostalih predmetov; poučevanje predmetov ter nadziranje dela in discipline učencev; 

pripravljanje, vodenje in ocenjevanje preizkusov in nalog učencev in ocenjevanje njihovega 

napredovanja ter dajanje nasvetov, če je to potrebno; organiziranje in nadziranje zunajšolskih 

aktivnosti učencev; spodbujanje osebnostnega razvoja učencev in posvetovanje o njihovem 

napredovanju s starši in ravnateljem; nadziranje učencev v razredu in pri ostalih šolskih 

dejavnostih; izdelavo poročil; opravljanje podobnih del in nadzor drugih delavcev. Primeri 

poklicev: učitelj/učiteljica razrednega pouk in predmetni učitelj/predmetna učiteljica. Primeri 

podobnih poklicev, razporejenih drugam: srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica.« 

(Standardna klasifikacija poklicev 2003, 85−88) 

 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Simona Jenka 

Kranj (2014) v Prilogi 1 poklic profesorica razrednega pouka opredeljuje z delovnim mestom 

»učitelj razrednega pouka« in spada pod »pedagoško-strokovni sektor« s številko opisa 24. 

Delovno mesto ima šifro D027030, zanj pa je potrebna univerzitetna izobrazba (VII.). Pogoji, ki 

jih mora izpolnjevati kandidatka za opravljanje delovnega mesta »učitelj razrednega pouka« so 

strokovni izpit, organizacijske sposobnosti, znanje slovenskega jezika ter poznavanje dela z 

računalnikom. Profesorica razrednega pouka je na delovnem mestu učiteljica razrednega pouka 

odgovorna za strokovnost dela, izpolnjevanje delovnega načrta, varnost učencev ter varne in 

urejene odnose.  

 

Ko diplomantke pedagoške fakultete na študijski smeri Razredni pouk zaključijo študij z 

zagovorom diplome, pridobijo strokovni naslov profesorica razrednega pouka. Kljub temu, da 

gre za univerzitetni študij in strokovni naslov profesorica, je ne le v vsakdanjem življenju, pač pa 

v stroki sami še vedno zakoreninjena uporaba izraza učitelj oz. učiteljica. Standardna 

klasifikacija poklicev ni tako stara, je iz leta 2003, ko so študentke študirale na fakulteti in so bila 

učiteljišča ter pedagoške akademije že ukinjeni, zato preseneča, da se kljub dvigu izobrazbenih 

standardov, torej univerzitetnem študiju, izraza učiteljica in občasno še tovarišica uporabljata še 

naprej. V tem kontekstu velja omeniti tudi to, da izraz profesorica razrednega pouka v večini 

drugih evropskih držav ni prepoznaven. Namesto izraza »profesorica razrednega pouka« je v 
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večini drugih evropskih držav v rabi izraz »class teacher«. Prav tako večina evropskih držav ne 

pozna naslova magistrica znanosti, saj pri njih, npr. v Avstriji, študentje po končanem 

dodiplomskem izobraževanju nadaljujejo šolanje na doktorskem študiju brez te vmesne stopnje. 

Slovenski naslov profesorica razrednega pouka z magisterijem znanosti je tako v večini drugih 

evropskih držav neprepoznaven (Initial training and transition to working life 2002). 

 

2.1.2 Odločanje za poklic in izbira profesorskega poklica 
 

Po Ginzbergu (po Zupančič 2004) poteka razvoj poklicnega odločanja skozi tri obdobja: 

domišljijsko, obdobje preizkušanja in realistično. V domišljijskem obdobju, to je v času otroštva 

otroci pridobivajo podatke o različnih poklicih in o njih fantazirajo. Te poklicne želje usmerjajo 

poznavanje, blišč, imenitnost poklica in imajo malo skupnega s končno odločitvijo. Ko bodo 

otroci »veliki«, bodo zdravniki, učitelji, nogometaši ipd., ne glede na realne možnosti in 

dejanske sposobnosti. Otrok bo v različnih časih in okoliščinah dajal prednost različnim 

poklicem. V zgodnjem in srednjem mladostništvu, to je med l1. in 14. letom, se posamezniki 

nahajajo v obdobju preizkušanja. Poklicne možnosti ocenjujejo z vidika svojih zanimanj, 

izobraževalnih zahtev, individualnih značilnosti za opravljanje različnih poklicev ter z vidika 

vrednot in pripisovanja večje vrednosti določenim poklicem glede na lastne interese in 

sposobnosti. V poznem mladostništvu, to je v realističnem obdobju otrok sebi dostopne poklice 

raziskuje intenzivno, jih primerja s svojimi interesi, sposobnostmi in vrednotnimi presojami ter 

se osredotoči na določen poklic in za specifično službo v njem, npr. za šolskega psihologa v 

okviru poklica psiholog (Zupančič 2004). 

 

Posameznikov pojem o sebi ima osrednjo vlogo pri izbiri poklica (Super 1984). V pojmu 

poklicnega sebe pride do največjih sprememb v mladostništvu in zgodnji odraslosti. V srednjem 

mladostništvu učenec oblikuje predstave o poklicu, ki se prepletajo z njegovim globalnim 

pojmom o sebi (kristalizacija). Med 18. in 22. letom mladostnik zoži svojo poklicno izbiro in se 

vključi v dejavnost, ki mu bo omogočila izvajanje določenega poklica, npr. študij psihologije 

(specifikacija). Med 22. in 24. letom študent zaključi svoje izobraževanje za določen poklic in se 

prvič zaposli (implementacija). Med 25. in 34. letom se odloči za specifično kariero 

(stabilizacija). Od 34. leta dalje pa teži k napredovanju v specifični delovni karieri in doseganju 

višjega poklicnega položaja (konsolidacija). Starostne omejitve pri fazah pa so toge (Zupančič 

2004). 
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Izbira šolanja pomeni za mladostnika veliko življenjsko prelomnico. Mladostnik se za poklic 

odloča na podlagi svojih osebnostnih lastnosti, podpore in pritiska staršev, učnega uspeha, 

rezultatov testov, vpliva prijateljev, svetovalne službe, medijev, informativnih dni, zdravstvenih 

razlogov, možnosti štipendiranja, zanimivosti področja ter ugleda poklica (Repanšek 2009). 

 

Pri odločanju za poklic je pomembnih devet dejavnikov karierne orientacije: informiranje, 

ugotavljanje in presojanje, dajanje nasvetov, svetovanje, poklicna vzgoja oz. izobraževanje za 

kariero, posredovanje dela ali pripravništva, zastopanje, dajanje povratnih informacij in 

spremljanje. Pri informiranju kandidati dobijo informacije o izobraževanju in usposabljanju za 

določen poklic ter o zaposlitvenih možnostih. Pri ugotavljanju in presojanju gre za ugotavljanje 

primernosti kandidata oz. njegovih lastnosti in značilnosti za določen poklic. Pri dajanju 

nasvetov kandidat sprejema nasvete drugih izkušanih poznavalcev. Pri svetovanju svetovalec 

pomaga kandidatu pri odkrivanju njegovih lastnosti, talentov, kandidat pa se seveda sam odloči 

za svoj izbrani poklic. Pomen poklicne vzgoje oz. izobraževanja je v razvijanju sposobnosti in 

spretnosti, ki kandidatu pomagajo pri  izbiri poklica, pri prehodu med posameznimi stopnjami 

izobraževanja ter zaposlovanju. Posredovanje dela oz. pripravništva, zastopanje, povratna 

informacija in spremljanje pa se bolj nanašajo na čas, ko je kandidat že zaposlen na določenem 

delovnem mestu (Watts, Guichard, Plant in Rodriguez 1997). 

 

Človek je družabno bitje, ki živi v skupini, tekom svojega življenja pa igra različne vloge, ki se 

jih uči od drugih v različnih situacijah in okoliščinah, najprej v družini, nato v šoli in kasneje v 

službi. Ob različnih vlogah postane socialno bitje ter oblikuje svojo socialno identiteto, hkrati pa 

se razvija tudi osebnostno in oblikuje svojo lastno samopodobo in identiteto. Ena izmed 

socialnih vlog, ki jih igra človek, je tudi izbira poklica, ki je odraz njegovih lastnih zanimanj in 

vpliva tudi na zasebno življenje.  

 

Izbira poklica je kontinuiran in dolgotrajen proces in ne enkratno dejanje, ki ga človek opravi v 

določenem trenutku svojega življenja (Plemenitaš 1986). Izbira poklica je ena najzahtevnejših 

stopenj posameznikovega življenja (Cencič 2000). Od izbire poklica kot pomembne stopnje v 

človekovem življenju je pomembnejša le še izbira partnerja (Musek 2000). Človek izbere tisti 

poklic, v katerem lahko potrjuje svojo ustvarjalnost (Svetlik 1996a). Človek preživi polovico 

svojega časa pri poklicnem delu, zato pomeni izbira poklica tudi izbiro načina življenja 
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(Zakrajšek 1997). »Ustavna svoboščina proste izbire poklica ima poseben pomen, saj človeku 

zagotavlja razvoj njegove osebnosti, svobode in dostojanstva.« (Šinkovec 1994, 1) Pri izbiri 

poklica ima motivacija pomembno vlogo. Psihologi povezujejo izbiro poklica z različnimi 

psihoanalitičnimi motivacijskimi teorijami Freuda in Adlerja ter piramido Maslowa, pa tudi 

poklicno karierno motivacijo Londona (Javornik Krečič in Ivanuš Grmek 2005). 

 

Motivacijska teorija izbire poklica vsebuje tri področja poklicne motivacije: poklicno prožnost, 

poklicni pogled in poklicno identifikacijo. Poklicna prožnost pomeni sposobnost prilagoditve 

okoliščinam tudi takrat, ko te poskušajo odvrniti. Vsebuje samozaupanje, potrebo po dosežkih, 

pripravljenost na tveganje idr. Poklicni vpogled je sposobnost realnega mnenja o sebi in svojem 

poklicu. Vsebuje jasne poklicne cilje in poznavanje njegovih pomanjkljivosti in slabosti. 

Poklicna identifikacija pomeni poistovetenje s poklicnim delom, vključuje identifikacijo dela 

organizacije, profesionalnost, potrebo po napredovanju, priznanju in vodstveni vlogi. Poklicna 

identifikacija je smer motivacije, poklicni vpogled je spodbujanje elementov motivacije, 

poklicna prožnost pa pomeni vztrajnost motivacije (London in Noe 1997).  

 

Izbira poklica je odvisna od poklicne identifikacije, sposobnosti (Cencič 2000), pojmovanja 

poklica (Brookhart in Freeman 1992), interesov ter vrednotnih in življenjskih usmeritev (Musek 

2000). Knap in Petric (1984) pa ugotavljata, da se pri poklicni izbiri otrok kaže tudi vpliv staršev 

in sicer kot nasledek delitev stroškov reprodukcije med družino in družbo, kar pomeni, da 

kolikor bolj in kolikor dlje so mladi neposredno odvisni od finančnih sredstev staršev, toliko 

večji je vpliv družine na poklicno odločitev njihovih otrok. Razlike v vrednotnih usmeritvah se 

pojavljajo med posamezniki in skupinami, zelo so izrazite med študijskimi in poklicnimi 

skupinami (Lenart Gantar 1997 in Musek 1993b, povz. po Musek 2000), saj so vrednotne 

usmeritve poleg sposobnosti, interesov in drugih dejavnikov prisotne že pri izbiri študija in 

poklica. Povezava med poklicno in vrednotno usmerjenostjo je obojestranska; saj vrednote 

posameznika usmerijo k poklicnim dejavnostim, pa tudi delovanje v nekem poklicu utrjuje 

vrednotno orientacijo (Musek 2000). 

 

Raziskava je pokazala, da se med različnimi študijski smermi pojavljajo statistično pomembne 

razlike v vrednotnih orientacijah. Izbira študija je izid vzročnega delovanja več dejavnikov ter 

tudi vrednotnih usmeritev. Ugotovljeno je bilo, da se študentje različnih študijskih smeri v svojih 
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vrednostnih orientacijah med seboj zelo razlikujejo. Na izbiro študija vplivajo vrednote, pa tudi 

študijske izkušnje. Zelo malo pa je verjetno, da bi se tekom študija vrednotne dimenzije precej 

spremenile. Razlike v vrednotnih usmeritvah se poleg v spolu kažejo tudi v študijskih smereh 

(Lenart Gantar 1997, povz. po Musek 2000 in Musek 1997), kjer je bila pri pedagoški fakulteti 

ugotovljena najmanjša dionizična usmeritev (Musek 2000).  

 

Vrednote so pomemben napovedovalec smeri študija. Na podlagi poznavanja vrednotnih 

usmeritev je mogoče klasificirati od 30 % do nad 60% posameznikov v študijske smeri. Na 

izbiro poklica vplivajo vrednotne usmeritve iz obdobja mladostništva, sposobnosti, interesi, 

statusno prestižni razlogi, pobude staršev, partnerjev, vrstnikov, družinska tradicija in modnost 

poklica. Malo je verjetno, da bi nekdo izbral poklic, ki je v popolnem nasprotju z njegovo 

vrednotno hierarhijo. Izbiro poklica uskladimo z lastnimi vrednotnimi orientacijami, kar pomeni, 

da se morajo naše predstave o vrednotnem kontekstu poklica ujemati z našim vrednotnim 

sistemom. V izbiri poklica se kaže posameznikova življenjska usmeritev (Musek 2000). 

 

Poleg izbire poklica z vidika vrednot naj omenimo še izbiro poklica z vidika osebnostnih tipov. 

Holland (po Zupančič 2004) je oblikoval šest temeljnih osebnostnih tipov, ki se ujemajo z 

določenimi poklici, a niso ozko opredeljeni in jih je mogoče kombinirati. Tipi so realistični, 

raziskovalni, socialni, konvencionalni, podjetniški in umetniški. Profesorski poklic se pokriva s 

socialnim in delno še s katerim drugim tipom osebnosti (Zupančič 2004).   

 

Študentkam razrednega pouka na pedagoških fakultetah je skupno to, da so socialni osebnostni 

tip, da imajo najmanjšo dionizično vrednotno usmeritev, pa tudi to, da se njihove predstave o 

vrednotnem kontekstu poklica ujemajo z lastnim vrednotnim sistemom. Odločitev za profesorski 

poklic torej ni stvar trenutnega navdiha, pa tudi poslanstvo ne, pač pa na njegovo izbiro vpliva 

zapleten splet različnih okoliščin.  

 

2.1.2.1 Značilnosti in profil profesorskih kandidatk  

 

V preteklosti je moral biti učitelj pobožen, vesten, prizadeven, potrpežljiv in ponižen (Schmidt 

1988c). Da bi otroci z veseljem hodili v šolo, se je moral iz mučitelja, torej čemernega, trdega in 

nejevoljnega spremeniti v prijaznega, ljubeznivega, potrpežljivega. V 2. pol. 19. stol. je moral 
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biti vzor učencem in učenkam, jih vzgajati z ljubeznijo ter svetovati staršem, kako otroke 

vzgajati doma in odpravljati neustrezno starševstvo. Sredi 19. stoletja je prevladoval očetovski 

lik učitelja, ob koncu 19. stoletja pa ženski lik učiteljice (Peček 1998). 

 

V preteklosti, pred prvim državnim zakonom okrog leta 1730 so učiteljevali cerkovniki, 

organisti, pisarji, pri študiju neuspešni študentje, od obrtnikov pa predstavniki tistih poklicev, ki 

so, medtem ko so sede izdelovali izdelke, lahko hkrati še poučevali in sicer čevljarji, krojači in 

krznarji. V času tretjega državnega zakona leta 1869, pa je postal poklic zanimiv in predvsem 

dostopen tudi ženskam. Ženskam je bil učiteljski poklic privlačna izbira, saj je bilo poučevanje v 

primerjavi z drugimi, njim dostopnimi poklici kot so delo v tovarnah, rudnikih ali prostitucija, 

prijetneje, pa tudi izobraževanje na učiteljiščih je bilo zanje edino dostopno izobraževanje (Peček 

1998). Seveda so se zanj sprva odločale hčere višjih uradnikov in staršev, ki so opravljali 

svobodne poklice, kasneje pa tudi pripadnice srednjega razreda, saj je bilo izobraževanje na 

učiteljišču skoraj edino, ki jim je bilo po takratnih šolskih zakonih dovoljeno in dostopno  

(Milharčič Hladnik 1995). Okrog leta 1883 so se na štiriletna učiteljišča vpisovali manj sposobni 

kandidati in kandidatke, navadno iz socialno šibkejših družin. Za učiteljski poklic se je odločalo 

vse manj moških, saj niso dobro prenašali nizkega plačila, kazenskega premeščanja, 

nadzorovanja vedenja znotraj šole in zunaj nje, dodatnega policijskega nadzorovanja, strogo 

predpisanih vsebin in metod dela ter nepoštenega načina napredovanja (Peček 1998). Vse kaže, 

da so moški »prepustili« učiteljski poklic ženskam.  

 

Da ženske zavračajo moško vlogo, se najbolj očitno pokaže pri izbiri poklica. Strah pred tem, da 

bi ambiciozne in samozavestne ženske družba proglasila za neženske in brezspolne, jih odvrača 

od »moških« poklicev, zaradi česar še vedno obstajajo »bolj« moški in »bolj« ženski poklici 

(Oakley 2000). 

 

Ženske so imele in še vedno imajo za svojo domeno poklice, povezane s šolstvom, socialnim 

skrbstvom, zdravstvom in administracijo, ki so od nekdaj manj cenjena in zato tudi slabše 

plačana v primerjavi z moškimi deli, ki zahtevajo podobno raven izobrazbe. Ženske se 

zaposlujejo v tistih poklicih, v katerih lahko »nadaljujejo« družinsko ali gospodinjsko delo, za 

katere so značilni natančnost, monotonost, rutinskost, skrbnost in nekreativnost ter se tako niti v 

poklicu ne morejo »znebiti« svoje družbene zaznamovanosti z družinskim in gospodinjskim 
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delom. Še več kot to, ženske se z družinskim življenjem kot svojo primarno dejavnostjo 

naravnost identificirajo, saj mislijo, da jim ta vloga in z njim povezano delo pripada že »po 

naravi« (Ferligoj, Rener in Ule 1990). Ženske se zaposlujejo večinoma kot učiteljice ali 

medicinske sestre. Sorazmerno malo žensk dela v »moških« poklicih, malo je zobozdravnic, 

inženirk, tiste, ki pa so, v njih prevzamejo tradicionalno »ženska« področja, npr. v medicini 

babištvo, ginekologijo in pediatrijo (Oakley 2000). Moški se odločajo za funkcionalna specifična 

dela z jasno določenimi komponentami in definiranimi mejami, ženskam pa je bližje negovalno 

delo, ki je temeljni sestavni del ideologije ženskosti, torej delo, definirano kot ljubezen in ne delo 

(Rener 2000). Delež zaposlenih žensk v primerjavi z moškimi prevladuje v poklicih s področja 

vzgoje in izobraževanja, zdravstva, farmacije, prava, socialnega dela, računovodskih, 

knjigovodskih, kadrovskih in tajniških del, pa tudi prodaje, osebnih storitev ter storitev čiščenja. 

Delež zaposlenih moških v primerjavi z ženskimi pa prevladuje v vojaških, zakonodajalskih, 

visokih uradniških in menedžerskih poklicih. Več jih je tudi kmetovalcev, ribičev, gozdarjev, 

lovcev, upravljalcev strojev in naprav, industrijskih izdelovalcev in sestavljalcev ter v poklicih 

za neindustrijski način dela. Moški prevladujejo tudi v vodstvenih poklicih. Med direktorji družb 

je v podjetjih z vsaj 50 zaposlenimi samo petina žensk (Brnot in Malešič 2011). Kljub temu, da 

je bilo leta 2013 na osnovnih šolah zaposlenih 87,3 % žensk in samo 12,7 % moških, pa je bila 

med vodstvenimi delavci skoraj tretjina moških (Učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi delavci 

2013). 

 

Jeraj (2008) je raziskoval spolno strukturo študentov in študentk na študijski smeri Razredni 

pouk. Ugotovil je, da sta bila v letih 1997 in 2003 na pedagoško fakulteto v Kopru in Ljubljani v 

prvi letnik študija vpisana dva odstotka moških, kar pa še ne pomeni, da ga tudi uspešno 

zaključita (Referat za študijske zadeve na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 2003, povz. 

po Jeraj 2008). Maja 2006 je bilo v Sloveniji zaposlenih 6047 profesoric razrednega pouka, od 

tega 127 moških (Jeraj 2008). Leta 2010 je bilo v prvem in v drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju na slovenskih osnovnih šolah zaposlenih 97,5 % profesoric razrednega pouka in 2,5 % 

profesorjev razrednega pouka. Istega leta pa je bilo v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

zaposlenih 79,6 % profesoric in 20,4 % profesorjev (Jeraj 2013). Novejši podatek iz leta 2013 

kaže, da je bilo v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju zaposlenih 97,04 % žensk in 2,96 % 

moških, medtem ko jih je bilo v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju že več in sicer moških 

20,52 %, žensk pa 79,48 % (Učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi delavci 2013). Pojmovanje 
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poklica profesorice razrednega pouka kot tradicionalno ženskega poklica pa ne velja za 

skandinavske države, saj je tam zastopanost moških v tem poklicu precej večja (Jeraj 2008). 

 

V preteklosti so poučevali moški, danes pa poučujejo predvsem ženske, ki so tudi matere, žene 

in gospodinje. Pri izbiri bolj moških poklicev gre za strah, kako bi družba sprejela njihovo 

odločitev, če bi se namesto v šolstvu, sociali, zdravstvu in administraciji začele množično 

zaposlovati v moških panogah. Za profesorski poklic se odločajo ženske, ki želijo svojo 

materinsko-gospodinjsko vlogo nadaljevati tudi v izbranem poklicu. 

 

2.1.2.2 Vzroki in motivi za izbiro profesorskega poklica 

 

Pred prvim državnim zakonom okrog leta 1730 so cerkovniki, organisti, pisarji in študentje 

poučevali zato, da bi si z dodatnim zaslužkom izboljšali svoj gmotni položaj. Okrog tretjega 

državnega osnovnošolskega zakona leta 1869 je začelo primanjkovati učiteljev, zato so vpis na 

učiteljišča dovolili tudi ženskam, ki je bil zanje privlačnejši od dela v tovarnah in rudnikih 

(Peček 1998), zagotovil pa jim je tudi preskrbljenost, ekonomsko neodvisnost in veselje do 

vzgojnega dela (Schmidt 1988b). V preteklosti je bil edini motiv za izbiro poklica njegova 

dostopnost, danes pa so vzroki izbire drugačni, čeprav se zanj še vedno večinsko odločajo 

ženske. Odločitev študentk za izbiro učiteljskega poklica izhaja iz predsodkov in stereotipov 

(Hozjan 2004). 

 

Danes prikriti izobraževalni kurikulum deluje na izobraževalne prehode in izbire poklicnih 

smeri, ki se najbolj kažejo na terciarni ravni študija. To se v praksi kaže tako, da ženske kljub 

ustrezni izobrazbi težje kot moški dobijo zaposlitev, kar jih sili k odločanju za tiste poklice, ki 

zagotavljajo varnost zaposlitve. Varen socialni položaj pa zagotavljajo državne službe, ki so 

študentkam najprivlačnejše (Ule 2010). Lahko postavimo tezo, da poklic profesorica razrednega 

pouka to zagotavlja. 

 

O tem, kako privlačen je nek poklic za študente, odločajo dejavniki, ki izhajajo iz delovnih 

razmer učiteljev ter kakovosti njihovega delovnega življenja (Working conditions and pay 2003). 

Raziskava OECD (2005, povz. po Everton, Turner, Hargreaves in Pell 2007) je pokazala, da 

privlačnost profesorskega poklica omejujeta njegov status in podoba. Knap in Petric (1984) sta 
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ugotovila, da so tradicionalne lestvice ugleda poklicev v krizi kot posledica politike nagrajevanja 

tradicionalno uglednih poklicev in da se mladi odločajo za določen poklic bolj zaradi dohodka 

kot pa zaradi poklicne želje, sposobnosti ali drugih lastnosti. To vse so tudi vzroki, zakaj se za 

profesorski poklic moški ne odločajo.   

 

Jeraj (2008) je v svoji raziskavi ugotovil, da se moški za poučevanje na razredni stopnji ne 

odločijo zato, ker je pri nas družbeno sprejeto, da je to bolj ženski poklic, pa tudi zato, ker se v 

naši družbi nanj še vedno gleda precej tradicionalno, torej kot na podaljšek materinske vzgoje oz. 

naravnega dela žensk. Med drugimi razlogi, zakaj je ta poklic za moške neprivlačen, so se v 

Jerajevi raziskavi pokazali še »sumničavost« družbe do moških v tem poklicu, neprimerna 

cenjenost poklica, slab družbeni status, slaba plača v primerjavi s poklici, ki zahtevajo enako 

stopnjo izobrazbe, nezmožnost napredovanja in nagrajevanja ter odsotnost njihovih izkušenj z 

moškim profesorskim likom na razredni stopnji. Kaj pa za izbiro profesorskega poklica motivira 

ženske? 

 

Študentke se za pedagoški poklic odločajo večinoma zato, ker so od nekdaj želele poučevat i in 

vzgajati otroke, ker so jih za ta poklic navdušili njihovi profesorji (Juriševič idr. 2008), ker so se 

identificirale z dobrimi zgledi profesoric (Hozjan 2004), zaradi ljubezni do otrok, še zgodnje oz. 

otroške navdušenosti za profesorski poklic, želje po razlaganju in prenašanju znanja (Valenčič 

Zuljan 2001), zaradi notranjega zadovoljstva z delom (Calderhead in Shorrock 1997), 

naklonjenosti do predmetov in zaradi želje delati z otroki (Galton in MacBeath 2008), 

kreativnosti poklica, univerzitetne izobrazbe, prepričanja v pravilno izbiro poklica, razdajanja 

otrokom, možnosti vplivanja na otroke, možnosti profesionalnega razvoja, družbene koristnosti 

dela (Cencič 2000), gotovosti pri delu, zanimanja za določen predmet, možnosti vseživljenjskega 

izobraževanja, dela za človeštvo, zanimanja za področje vzgoje in izobraževanja ter možnosti za 

osebni razvoj (Daniel in Ferrell 1991, povz. po Cencič 2000). Zanj pa se ne odločijo zaradi 

dobrega plačila, primernosti poklica za ženske, družbenega statusa poklica, finančne varnosti ob 

upokojitvi (Cencič 2000) ali uglednosti poklica (Juriševič idr. 2008). Pri izbiri poklica so zanje 

najpomembnejši možnost zaposlitve, plačilo in opredelitev delovnih nalog (Juriševič idr. 2008). 

Za profesorski poklic se študentke odločijo iz samouresničitvenih in altruističnih razlogov, nikoli 

pa iz materialnih razlogov (Ivanuš Grmek, Javornik Krečič 2005). 
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Adams (2003) ugotavlja, da pri profesorjih in profesoricah navdušenje za poklic zbledi že v 

prvih petih letih službovanja. Profesorski poklic za moške še vedno ni dovolj privlačen za razliko 

od žensk, ki zagovarjajo varnost zaposlitve. Žensk plačilo, primernosti poklica za ženske, 

družbeni status poklica, plača in ugled poklica za razliko od moških ne zanimajo.  

 

2.1.2.3 Izobraževanje žensk in njihovo mesto na pedagoški fakulteti 

 

OECD je pokazala, da ima Slovenija v izobraževanje vključen 32,4 %-ni delež med 20 in 29 let 

stare populacije, s čimer se za Finsko, Dansko, Islandijo, Švedsko in Avstralijo uvršča na 6. 

mesto izmed vseh držav OECD (Education at a glance 2007, povz. po Muršak 2009). Podobno je 

v svoji raziskavi znotraj evropskega projekta ugotovila tudi Ule (2015) in sicer, da se v 

slovenskih družinah kaže izjemna navdušenost za terciarno izobraževanje, saj si kar 79,6 % 

slovenskih staršev želi, da bi njihovi otroci dosegli visoko izobrazbo, kar je največ v primerjavi z 

Nizozemsko, Poljsko, Italijo, Finsko, Francijo in Nemčijo. V izobraževalnih aspiracijah pa za 

njimi ne zaostajajo niti otroci, saj jih ima 66,9 % enake želje kot starši. Raziskava, ki je bila 

narejena med mariborskimi študenti in študentkami leta 2004, je pokazala, da je kar 75,3 % 

študentov in študentk pripravljenih nadaljevati s podiplomskim študijem, od tega večinoma 

žensk (Tavčar Krajnc 2007). 

 

Sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja postaja le sredstvo za prehajanje po izobrazbeni 

vertikali (Muršak 2009). Starši od svojih otrok pričakujejo, da jih bodo presegli vsaj za eno 

stopnjo izobrazbe ali da bodo dosegli najmanj njihovo, saj menijo, da jim bo šolanje zagotovilo 

boljšo prihodnost in življenjski uspeh. Prepričani so, da v sodobni tekmovalni družbi za svoje 

otroke največ naredijo tako, da jim omogočijo najvišje možne izobrazbe ter dosego raznih 

diplom in titul ter jih dodatno vključujejo v številna urjenja in izobraževanja. Zato ne preseneča, 

da tudi otroci sami ponotranjijo željo po uspehu in so do svojih dosežkov morda še bolj kritični 

od staršev (Ule 2015). Vendar to v praksi ni čisto tako, saj samo spričevalo in diploma, torej 

»imeti« nista zadosten formalni dokaz za zmožnost opravljanja določenega dela, pač pa štejejo 

druge kompetence, torej »biti oz. znati«, zato sodobno zaposlovanje zahteva od posameznika 

stalen izziv pri delu in gradnji lastne identitete (Muršak 2009).  
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Po deležu vključenosti slovenskih študentov in študentk v terciarno izobraževanje smo vsekakor 

med vodilnimi v državah OECD, v izobraževanje pa je vključenih več žensk kot moških. Zadnjih 

30 let je tudi v Sloveniji opazen pohod žensk na univerze, prvič pa je njihov delež presegel delež 

moških v študijskem letu 1980/81 in sicer je znašal 53,9 % (Kump 2010). Tudi Ule (2010) je 

ugotovila, da dekleta bolje od fantov napredujejo po izobrazbeni vertikali, saj jih vse več konča 

izobraževanje na vse višjih stopnjah študija, pa tudi po učnem uspehu so na vseh ravneh 

izobraževanja vse boljša od fantov. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (2009, povz. 

po Ule 2010) kažejo, da je leta 2008 v Sloveniji na višjih, visokih in univerzitetnih študijskih 

programih diplomiralo 63 % deklet in 37 % fantov, doktorski študij pa je zaključilo 1,8 % deklet 

in 3,3 % fantov. Leta 2009 je bilo v programe terciarnega izobraževanja v Sloveniji vključenih 

kar 57,8 % deklet, zadnje desetletje pa se ta odstotek v prid dekletom še povečuje.  

 

Kljub temu, da dekleta množično osvajajo vse višje stopnje izobraževanja, pa so še vedno ostale 

večinoma pri tipično ženskih poklicih, medtem ko se fantje vpisujejo na nove ugledne študijske 

smeri, povezane z novimi tehnologijami. Vzroki takšnega odločanja tičijo v vzorcih odraščanja, 

ki so še vedno močno opredeljeni s spolnimi stereotipi (Ule 2010), zato dekleta še vedno 

prevladujejo v pedagoških, humanističnih, družboslovnih, zdravstvenih in socialnih programih, 

fantje pa v naravoslovno-tehniških, ki so tudi pomembnejša in bolj iskana, zaradi česar je fantom 

omogočena tudi boljša in uspešnejša poklicna kariera. Odkar so moški odstopili poučevanje 

ženskam, se niso več vrnili za katedre. Jeraj (2008) meni, da bi tudi pedagoške fakultete lahko 

storile kaj za privabitev moških kandidatov v izbrani študijski program. Ideja vzpostavitve 

ravnotežja med spoloma v profesorskem poklicu na razredni stopnji se sliši dobra, vendar se 

avtor sprašuje, ali je sploh mogoča. Kdaj se je začelo in kako je potekalo izobraževanje za 

profesorske kandidate in kandidatke? 

 

V času prvega avstrijskega šolskega zakona okrog leta 1790 so se, takrat še učiteljski kandidati 

izobraževali na nekajtedenskih pedagoških tečajih v normalkah, pogoj za vpis pa je bilo 

minimalno znanje pisanja in branja (Peček 1998). Brez ustreznih šol so bili tudi v času drugega 

avstrijskega osnovnošolskega zakona iz leta 1805, dokler niso dobili štiriletna učiteljišča (Cencič 

1989). V zvezi z izobraževanjem takratnih učiteljev lahko omenimo, da je bil Blaž Kumerdej 

tisti, ki se je zavzemal za fakultetno izobrazbo pri osnovnošolskih učiteljih, a mu ideje zaradi 

neodobravanja višjih oblasti ni uspelo uresničiti (Schmidt 1988a). V času tretjega državnega 
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osnovnošolskega zakona leta 1869 so učitelji dobili štiriletno učiteljišče, učiteljski poklic je 

postal samostojen poklic, cerkovniki pa so se osvobodili učiteljevanja. Na učiteljiščih so se poleg 

moških lahko izobraževale tudi ženske, vendar ločeno po spolu. V prvih štirih razredih so smele 

poleg deklic poučevati tudi dečke. Po letu 1883 so morali učitelji in učiteljice po opravljenem 

učiteljišču ponoviti še zrelostni izpit tako, da so pred komisijo pokazali, kako dobro poznajo 

šolska berila (Peček 1998). Ženskemu učiteljišču je bil priključen vrtec, pa tudi predmetnik je bil 

drugačen kot na moških učiteljiščih. Moški so se učili kmetijstvo, ženske pa ročna dela. 

Učiteljice so morale obvladati snov prvih štirih razredov glavne šole in za pedagoški tečaj 

predpisano pedagoško literaturo, česar so se naučile pri redovnicah, v zasebnih dekliških šolah 

ali same; sledilo pa je še opravljanje učiteljskega izpita pri škofijskemu šolskemu nadzorniku. 

Nekatere so obvladale tudi tuj jezik in bile bolj izobražene od moških učiteljev (Schmidt 1988b). 

 

V evropskem prostoru so bile prve univerze ustanovljene v 12. stoletju, na njih pa so smeli 

študirati samo moški (Jogan 2001). Vstop na univerzo so si ženske izborile šele v 19. stoletju 

(Milharčič Hladnik 1995), ko so na prehodu iz 19. v 20. stoletje tudi učiteljski kandidati dobili 

ustrezno izobrazbo. Sprememba koncepta poučevanja v devetletni osnovni šoli je zahtevala tudi 

spremembe v izobraževanju takratnih učiteljev in učiteljic, ki se je na razredni in predmetni 

stopnji podaljšalo na štiri leta. Dvoletni študij na Pedagoški akademiji se je preoblikoval v 

štiriletni univerzitetni študijski program Razredni pouk z opravljeno univerzitetno diplomo, ki je 

svojim diplomantkam prinesel strokovni naslov profesorica razrednega pouka ter jih po naslovu 

postavil v enakovreden položaj vsem ostalim univerzitetnim poklicem, npr. inženirskemu. 

 

Prednosti izobraževanja profesoric pri nas so matura kot splošni vstopni pogoj, štiriletno 

univerzitetno izobraževanje, vključenost v univerzo ter dobro strukturiran in organiziran sistem 

stalnega strokovnega izobraževanja. Slabost pa je pomanjkanje reprezentativnih evalvacijskih 

raziskav, kar onemogoča postavitev jasno in konkretno opredeljenih smeri razvoja. V celoti 

sistem izobraževanja ne zaostaja za tistimi v EU, marsikje imamo celo zelo dobre rešitve 

(Razdevšek Pučko 2000). 

 

Pri nas se za poučevanje na razredni stopnji študentke izobražujejo na eni izmed treh pedagoških 

fakultet in sicer v Ljubljani, Mariboru ali v Kopru. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 

spoznajo svoj poklic tudi skozi temeljne pedagoške predmete kot so filozofija, pedagogika, 
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psihologija, sociologija in pedagoška metodologija. Poleg dodiplomskega univerzitetnega študija 

imajo možnost nadaljevanja šolanja še na podiplomskem študiju, za katerega se odločijo 

študentke z najboljšimi študijskimi dosežki.  

 

Univerza v Ljubljani je na spletni strani (http://www.vpis.uni-lj.si/Prijave%20arhiv/ul_pef.pdf) 

objavila preglednico z naslovom Razpis, prijave, omejitve in minimumi (1. rok) − Pedagoška 

fakulteta UL. Iz nje je razvidno zanimanje študentk za študijsko smer Razredni pouk oz. 

številčnost vpisa glede na prosta mesta ter višina točk, potrebna za vpis na študijsko smer in sicer 

za obdobje 1997−2014. Iz podatkov v preglednici ugotovimo, da je Pedagoška fakulteta 

Univerze v Ljubljani v letih 1997−2012 za univerzitetno smer Razredni pouk letno razpisala po 

120 prostih vpisnih mest, nato pa jih je v letih 2012−2015 razpisala 95 za redne študente ter 30 

za izredne, skupaj torej 125 oz. 5 mest več kot običajno. V vseh teh letih, torej v obdobju 18 let 

je bil vpis na izbrano študijsko smer omejen, zanj pa je bilo potrebno zbrati med 56 in 71 točk za 

redni študij, ker izredni vpis ni imel omejitve. Višina vpisnih točk se je z leti poviševala, kar 

pomeni, da je bilo v začetnih letih potrebno zbrati 56, 60, 64,5 ali 65 točk, v zadnjih letih pa 

približno enako oz. tudi do 71. V zadnjih treh letih je bilo potrebno zbrati 71, 68,5 ter 68 točk, 

saj je bilo za redni študij namesto 120 vpisnih mest razpisanih le 95 mest. Za vseh 18 let znaša 

povprečno število za Razredni pouk potrebnih vpisnih točk 63,8. V teh letih se je na smer 

Razredni pouk želelo vpisati več študentk kot je bilo razpisanih prostih mest in sicer v povprečju 

94 več na študijsko leto.  

 

V Sloveniji je izobraževanje visoko vrednoteno, izobraževanje na podiplomskem študiju pa je 

posebej atraktivno za dekleta, ki so po učnem uspehu boljša od fantov. Ženske so še vedno 

obremenjene s spolno stereotipnimi vzorci odraščanja, zato še naprej izbirajo feminizirane 

študije, na katerih se vzporedno s feminizacijo viša tudi raven izobrazbe, potrebna za opravljanje 

poklica kot npr. pri profesorskem poklicu (magisterij).  

 

2.1.2.4 Zaposljivost žensk in diplomantk pedagoške fakultete  

 

To poglavje je namenjeno temi o zaposlovanju mladega kadra, torej diplomantk s pravkar 

zaključenim študijem in opravljeno diplomo, a ker so profesorice razrednega pouka ženske, bo 

poglavje zajelo tudi te vidike zaposlovanja profesoric. 

http://www.vpis.uni-lj.si/Prijave%20arhiv/ul_pef.pdf
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Pri nas se profesorske kandidatke lahko zaposlijo po petih letih univerzitetnega študija in 

zagovoru diplomskega dela. Opraviti morajo še pripravništvo in strokovni izpit, da izpolnijo 

zaposlitvene pogoje, navadno povezane s službo za nedoločen čas. Nato se stalno strokovno 

izpopolnjujejo ali nadaljujejo s podiplomskim študijem. Profesorice razrednega pouka so 

usposobljene za poučevanje otrok od 1. do 6. razreda devetletne osnovne šole oz. za poučevanje 

otrok, starih od 6 do 11 let, čeprav v praksi dejansko poučuje največ do petega razreda. Pogosto 

so zaposlene tudi v oddelkih podaljšanega bivanja, v jutranjem varstvu ali delajo kot druge 

strokovne delavke v prvem razredu. Navajene so tudi nadomeščati druge sodelavke v času 

njihovega bolniškega ali porodniškega dopusta. To je seveda veliko, glede na to, da so ženske 

kandidatke pred tretjim državnim osnovnošolskim zakonom v dekliških šolah lahko poučevale le 

ročna dela (Schmidt 1988a). Za poučevanje otrok od 6. do 9. razreda devetletke so usposobljene 

predmetne profesorice in profesorji, ki imajo prav tako univerzitetno izobrazbo, pridobljeno na 

pedagoški, filozofski ali drugih fakultetah, imeti pa morajo pedagoško-andragoško izobrazbo.   

 

Samo opravljena diploma in z njo pridobljeni strokovni naslov profesorica razrednega pouka je 

vstopnica za ustrezno delovno mesto, nato pa se je potrebno še dodatno izobraževati. Običajno to 

poteka v obliki plačljivega seminarja, ki traja nekaj dni, na njem pa se mlade diplomantke 

seznanijo z vsebino, ki jo je potrebno obvladati na strokovnem izpitu. Izpit je sestavljen iz 

teoretičnega in praktičnega dela. Na praktičnem delu diplomantke v času pripravništva opravijo 

pet praktičnih nastopov v razredu pred ravnateljem oz. ravnateljico in svojo mentorico, ki napiše 

poročilo o pripravništvu oz. kandidatkini usposobljenosti za pedagoško delo. Teoretični del 

izpita pa je sestavljen iz ustavne ureditve Republike Slovenije, ureditve institucij Evropske unije, 

predpisov o človekovih in otrokovih pravicah, predpisov iz področja vzgoje in izobraževanja ter 

poznavanja slovenskega knjižnega jezika, poteka pa ustno in ga je ob morebitnem neuspehu čez 

štiri mesece možno ponoviti.  

 

Odstotek mariborskih študentov in študentk, ki menijo, da bodo imeli težave pri zaposlovanju, je 

iz 78 % v letu 2002 narasel na 85 % v letu 2004 (Tavčar Krajnc 2007). Danes se mladi bojujejo 

za uveljavitev na področju dela in zaposlitve, njihove karierne poti pa postajajo zapletene in 

negotove, pri čemer so med drugim izpostavljeni tudi začasnim zaposlitvam, pa tudi zaposlitvene 

možnosti so zmanjšane (Muršak 2009). Namesto polne zaposlitve za nedoločen čas se v 

industrijsko razvitem svetu uveljavljajo pogodbeno in časovno omejeno delo, zaposlitev s 
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krajšim delovnim časom in delo na domu (Rener 2000). Oakley (2000) ugotavlja, da je večina 

zaposlenih za skrajšan delovni čas žensk zato, ker si takšen delovni čas izbere zaradi dolžnosti, 

ki jih ima doma. Ko se mlade profesorice razrednega pouka prvič zaposlijo, je to navadno za 

določen čas, saj nadomeščajo druge sodelavke, ki so zbolele ali so odsotne zaradi porodniškega 

dopusta. V neprijetni situaciji se znajdejo tudi pripravnice, saj za tiste mesece šolskega leta, ko 

so ostale sodelavke na kolektivnem dopustu, ne dobijo plačila. Zato bi bilo zanje potrebno 

formalnopravno urediti tudi vprašanje izrabe dopusta, da jim v času poletnih počitnic ne bi bilo 

potrebno iskati podpore na zavodu za zaposlovanje. Videti je, da imajo mlade diplomantke kar 

nekaj težav s pridobitvijo zaposlitve za polni in nedoločen delovni čas.  

 

Po zakonu naj bi bile pravice in obveznosti delodajalcev/delodajalk in delavcev/delavk za 

določen čas izenačene s tistimi pri zaposlenih za nedoločen čas, a v šolstvu se zelo pogosto 

dogaja, da se pogodbe sklepajo le za trajanje pouka, to je od septembra do junija. V času poletnih 

počitnic, ko so otroci doma, profesorice pa na kolektivnem dopustu in preostalem dopustu, 

katerega terminsko izrabo jim določijo njihovi nadrejeni, tiste profesorice, ki so zaposlene za 

določen čas ali na pripravniškem delovnem mestu navadno ostanejo brez dela, kljub temu, da so 

delale celo šolsko leto in opravile enako število ur kot njihove kolegice, ki so zaposlene za 

nedoločen čas. Rener (2008a) je raziskovala vzroke takšnega zaposlovanja pri profesoricah 

razrednega pouka. Ugotovila je, da vodstvo šole zaposluje mlade diplomantke za določen čas 

predvsem zaradi ohlapnih, nepreverljivih, subjektivnih in pogosto manipulativnih razlogov kot 

so neustrezna izobrazba, manjkajoči strokovni izpit, premajhna delovna obveza in nestrokovnost 

pri delu. Raziskava je pokazala, da sklepanje pogodb za določen čas koristi delodajalcem, saj so 

zaposleni za določen čas pripravljeni delati več, nenehno nadomeščati kogarkoli in kadarkoli, 

torej biti vedno na razpolago ter so pohlevni in neavtonomni, saj se ne upajo glasno postaviti 

zase in za svoje pravice v upanju, da bodo s trdim delom in večnim dokazovanjem morda dobili 

pogodbo za nedoločen čas. Rener izpostavlja, da so oblike neavtonomnega dela značilne bolj za 

praktične poklice slabo izobraženih delavcev, kjer gre za lomljenje človeškega dostojanstva, 

dušenje ustvarjalnosti in kritiko intelektualcev. Kot še hujši primer razvrednotenja dela in nove 

oblike dela za določen čas pa avtorica navaja volontersko pripravništvo, kjer zaposleni ne dobijo 

plačila, povrnjenih stroškov za prevoz na delo in malice, ne teče pa jim niti delovna doba. Če 

bolj kritično pogledamo, ugotovimo, da tudi kadrovske štipendistke ministrstva ne morejo biti 

zadovoljne s 70 % pripravniške plače, saj delajo enako število ur kot njihove sodelavke, navadno 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

30 
 

pa so celo bolj motivirane za delo, saj želijo pokazati vse svoje spretnosti in znanja, da bi dobile 

službo za nedoločen čas. Kje vse na zaposlitveni lestvici pa bi se ženske in profesorice 

razrednega pouka še lahko zaposlovale? 

 

»Čeprav je načelno mladim ženskam odprta pot do poklicnih karier, je manj verjetno, da bodo 

dosegla ugledna delovna mesta, celo v zelo feminiziranih poklicih. Teže kot moški dobijo 

zaposlitev, ustrezno svoji izobrazbi. Zato ni čudno, da svoje zaposlitvene želje omejijo na 

varnost zaposlitve.« (Ule 2010, 25) Za poučevanje na razredni stopnji ostaja zanimanje veliko 

kljub temu, da sindikati izpostavljajo problem, da je profesorskih kandidatk in kandidatov že 

zdaj preveč in vsi ne dobijo ustreznih služb. Morda bi bilo smiselno zmanjšati število vpisnih 

mest za to študijsko smer ter tako bodoče študentke usmeriti v izbiro tudi drugih, morda manj 

feminiziranih poklicev, ki bi jim zagotovili boljšo perspektivo. Raziskava, ki je bila leta 2004 

narejena med mariborskimi študenti in študentkami, je pokazala, da se je zvišal odstotek tistih 

študentov in študentk, ki menijo, da službe ne bodo dobili zato, ker po njihovem poklicu ni 

dovolj povpraševanja. Raziskava je pokazala tudi to, da so predvsem ženske manj optimistično 

naravnane glede svojih zaposlitvenih možnosti, saj 20 % žensk in 16 % moških meni, da služb 

ne bodo dobili zato, ker za njihov izobrazbeni profil ni povpraševanja. Pri moških so 

zaposlitvene okoliščine povsem drugačne, saj kar 62 % študentov elektrotehnike in računalništva 

ter 54 % študentov strojništva verjame v iskanost svojega poklica (Tavčar Krajnc 2007). Ženske 

so pri izbiri profesorskega poklica pozorne predvsem na varnost zaposlitve, spregledajo pa 

njegovo karierno perspektivo. »Predvsem se spolno specifični scenariji odraščanja ohranjajo s 

tem, da se iz odkritih oblik socializacijskih in izobraževalnih praks prenašajo v prikrite, ki se 

kažejo v spolno značilnih izobraževalnih potekih in prehodih, v izbirah študijskih smeri. Težava 

pa je, ker spolne razlike postanejo vidne in omejujoče za mlade ženske šele na prehodu iz 

izobraževanja v zaposlovanje, ko so izobraževalne poti že določene oziroma končane.« (Ule 

2010, 18). To pomeni, da šele takrat, ko mlade diplomantke zaključijo študij in se zaposlijo, 

spoznajo, da jim sistem onemogoča napredovanje in kariero kljub visoki strokovni 

usposobljenosti. Glede na to, koliko težav imajo pri zaposlovanju že profesorice razrednega 

pouka, nas zanima, kako se bodo na trgu zaposlovanja znašle magistrice in doktorice 

podiplomskih študijskih programov pedagoških fakultet in kaj bo z njihovimi poklicnimi 

pričakovanji, samopodobo in osebno integriteto. Koliko manevrskega prostora sploh imajo glede 

na to, koliko časa, energije in denarja so vložile v svojo kariero? To je verjetno tudi razlog, zakaj 
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diplomantke, magistrice in doktorice vztrajajo v svojem poklicu še naprej. Ko so mariborske 

študente in študentke vprašali, kaj vse so pripravljeni narediti za razširitev svojih zaposlitvenih 

možnosti, jih je bilo 88,5 % pripravljenih na dodatno izobraževanje in 75,3 % na nadaljevanje 

šolanja na podiplomskem študiju, od tega večinoma žensk. 52 % pa jih je bilo pripravljenih 

delati izven svojega poklica, od tega večinoma moških (Tavčar Krajnc 2007). 

 

Veliko mladih se odloči še za nadaljevanje šolanja na podiplomskem študiju, kar spodbujajo tudi 

fakultete in univerza, ne nazadnje tudi s financiranjem študija. Mladi pa so vse bolj ambiciozni in 

pričakujejo, da jim bo višja izobrazba zagotovila tudi boljše karierne možnosti. Pa je res tako? 

Izkušnje profesoric razrednega pouka, ki so tudi magistrirale ali doktorirale, se mnogokrat 

soočijo z mobingom na delovnem mestu, saj njihovi nadrejeni in sodelavke niso naklonjeni 

njihovi ambicioznosti. Tako jim višja izobrazba pri zaposlitvi pogosto predstavlja oviro in ne 

prednost. Kramberger (2007) ugotavlja, da je v Sloveniji skoraj dvakrat več mladih diplomantk 

in diplomantov kot je zanje ustreznih delovnih mest, zato se dogaja, da tudi visoko izobraženi 

intelektualci opravljajo delo na delovnih mestih, ki zahtevajo nižjo izobrazbo od njihove, zaradi 

česar je tudi plačilo nižje kot bi sicer lahko bilo. To pravilo velja tudi za tiste profesorice 

razrednega pouka, ki kljub višji izobrazbi še vedno ne napredujejo na delovnem mestu ali 

zasedejo vodstvena delovna mesta. Kot akademsko izobražene pa profesorice v zaposlovanju 

nimajo sreče niti na svoji fakulteti, saj statistike kažejo, da je med fakultetami ženskim karieram 

najmanj naklonjena pedagoška fakulteta, čeprav na njej študira kar 90 % študentk. Ženskim 

karieram pa je najbolj naklonjeno okolje na filozofski fakulteti. Čeprav so ovire, ki so včasih 

izključevale ženske na vseh ravneh visokega šolstva omiljene, pa se univerze še vedno pogosto 

kažejo kot za ženske negostoljubna in sovražna okolja, saj statistike razkrivajo vztrajno prevlado 

»moške perspektive« na najvišjih ravneh akademske hierarhije (Kump 2010). Ugotovimo, da 

bolj ko se pri ženskah viša nivo izobrazbe, težje so zaposljive in manj jih je na vodilnih delovnih 

mestih. Kakšno pa je številčno stanje brezposelnih profesoric razrednega pouka? 

 

Ena izmed slovenskih raziskav je pokazala, da so brezposelnosti izpostavljeni mladi med 20. in 

24. letom, stari do 29 let pa se navadno zaposlijo le za določen čas. Raziskava je pokazala tudi 

to, da imajo največ možnosti za zaposlitev za nedoločen čas mladi moški, mlade ženske pa 

največ možnosti za zaposlitev za določen čas ali brezposelnost (Ignjatović in Trbanc 2007). Ker 

so profesorice začetnice mlade ženske, žal spadajo v zadnjo skupino. 
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Objava iz leta 2009 (www.rtvslo.si/files/Slovenija/mmc_rtv_-_11.1.2010_1_.xls) je pokazala, da 

so se profesorice razrednega pouka po brezposelnosti uvrstile na 14. mesto od skupno 48 

poklicev in sicer jih je bilo v Sloveniji 83 brezposelnih. Pred njimi je bilo največ brezposelnih 

ekonomistov, pravnikov, organizatorjev, menedžerjev, politologov, organizatorjev turizma in še 

drugih; za njimi pa so bili arhitekti, varstvoslovci, magistri znanosti, komunikologi, sociologi, 

socialni delavci, pedagogi, zgodovinarji, geografi in še drugi. Bolj zgovorna je objava iz leta 

2011 (Morfejork WordPress 2015), ki je razkrila novejše podatke o brezposelnosti in sicer, da je 

bilo leta 2011 v Sloveniji 111 brezposelnih profesoric razrednega pouka. Po brezposelnosti so se 

izmed 14 najpogostejših poklicev uvrstile na 5. mesto. Pred njimi so bili diplomirani ekonomist 

(350), univerzitetni diplomirani pravnik (283), univerzitetni diplomirani ekonomist (212) in 

komercialist (188); za njimi pa diplomirani upravni organizator (99), poslovni sekretar (77), 

diplomirani varstvoslovec (69), univerzitetni diplomirani politolog (67), poslovni sekretar (63), 

profesor slovenščine (60), univerzitetni diplomirani socialni delavec (57), diplomirani 

organizator turizma (52) in diplomirani organizator – menedžer (52). 

 

2.1.2.5 Zadovoljstvo z izbiro profesorskega poklica 

 

Glede na vse okoliščine profesorskega poklica, o katerih smo pisali do zdaj, nas med drugim 

zanima tudi to, ali profesorske kandidatke vedo dovolj o svojem bodočem poklicu, preden se 

zanj odločijo in kako so zadovoljne z izbiro poklica, ko ga začnejo opravljati v praksi.  

 

Leta 2008 je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani izšlo zaključno poročilo o raziskavi na 

temo zastopanosti poklicne vzgoje v študijskih programih za učitelje/učiteljice in svetovalne 

delavce/delavke, ki so jo izvedli Juriševič in sodelavci/sodelavke. Raziskava je pokazala, da 

večini študentov in študentk (74,2 %) pri izbiri pedagoškega poklica ni svetoval nihče in so si 

študij izbrali popolnoma sami. Največ informacij o študiju so dobili na informativnem dnevu 

fakultete (34,7 %), na spletni strani fakultete (23,1 %) ter od prijateljev ali znancev, ki so 

študirali na isti fakulteti (24,4 %). Tri četrtine anketirancev in anketirank (77,3 %) se ob boljši 

informiranosti o poklicu ne bi odločilo za drug poklic. Tretjina anketiranih študentov in študentk 

(38,7 %) je menila, da je bila pred začetkom študija srednje dobro informirana o svojem 

bodočem poklicu (Juriševič idr. 2008). Podoben rezultat je pokazala tudi raziskava na vzorcu 2. 

letnika študentov in študentk Pedagoške fakultete na Univerzi v Mariboru, ki je bila izvedena v 

http://www.rtvslo.si/files/Slovenija/mmc_rtv_-_11.1.2010_1_.xls
https://morfejork.wordpress.com/tag/brezposelnost/
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letih 2003/2004 in sicer je pokazala, da je 67 % študentov in študentk prepričanih v pravilnost 

svoje poklicne odločitve, le 2,5 % pa jih je menilo, da se niso prav odločili (Ivanuš Grmek in 

Javornik Krečič 2005). Vendar avtorici znotraj te raziskave opozarjata, da so bili v to skupino 

zajeti študentje in študentke tako razrednega pouka kot tudi drugih dvopredmetnih študijev 

(Ivanuš Grmek, Javornik Krečič 2005), kar pomeni, da ne vemo točno, kakšno je zadovoljstvo z 

izbiro poklica pri profesoricah razrednega pouka ločeno od predmetnih profesoric.  

 

Izbira pravega poklica je zelo pomembna, saj se, kot ugotavlja Kanduč (2003) osebno stališče do 

dela s časom spreminja, kjer se lahko mladi osebi ob vstopu v delo zrušijo iluzije, se počuti 

preveč ukalupljeno, začne službo opravljati kot vsakdanjo tlako ali pa doživi psihični šok. 

Podobno o šoku ugotavlja tudi Muršak (2009) in sicer, da lahko postaneta predstava o 

človekovem poklicnem delu in vnaprejšnja identifikacija s poklicem, ki je nastala v času 

njegovega šolanja, neustrezni, kar pripelje posameznika do pretresa oz. šoka. 

 

Delo, ki ga posameznik opravlja, mu daje možnost dodatne samointerpretacije. Pretekli dogodki 

in posameznikova življenjska zgodba določajo trenutni pogled posameznika na njegovo 

samointerpretacijo. Da posameznik spozna in se nauči opravljati posamezno delo, pa ni dovolj, 

vanj mora biti tudi ustrezno vključen, kar pomeni, da mora biti priznan kot predstavnik poklica 

in njegove družbene vloge s strani sodelavcev ter drugih članov skupnosti (Hughes 1992, povz. 

po Muršak 2009). Če posameznik izgubi zaposlitev ali je kakorkoli degradiran na delovnem 

mestu, pa ima lahko to za posledico psihične težave (Muršak 2009). Zato sta poleg zadovoljstva 

z izbiro poklica pomembna tudi uspešnost in počutje na delovnem mestu.  

 

Večina študentk je o svojem bodočem poklicu dovolj informirana in je s svojo izbiro tudi 

zadovoljna. Izbira pravega poklica in zadovoljstvo z njim sta pomembna, saj dolgoročno vplivata 

na delovno življenje in kakovost življenja na sploh. 
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2.2 ZNAČILNOSTI PROFESORSKEGA POKLICA – BITI PROFESORICA 

RAZREDNEGA POUKA 

 

Ko enkrat izbereš poklic, v katerega vložiš nekaj študijskih let, časa, napora in denarja, medtem 

ko srednješolski poklici ta čas že nabirajo delovno dobo in varčujejo za življenjske cilje, ga 

verjetno ne zamenjaš tako hitro, pač pa ti ostane popotnica za vse življenje, še posebno, če ima 

izbrani poklic ozek zaposlitveni profil. Po eni strani je lepo doseči in potem tudi opravljati 

poklic, ki si si ga želel že kot otrok, po drugi strani pa se je treba zavedati tudi njegovih 

posebnosti pri zaposlovanju in nadaljnji karieri. Profesorski poklic je eden izmed takšnih, ki si ga 

kandidatke navadno omislijo že v zgodnjem otroštvu, kar pa ne pomeni nujno, da so zanj enako 

navdušene tudi kasneje, ko se zaposlijo in pridobijo že nekaj let delovne dobe. Do zdaj smo 

ugotavljali vlogo socializacije, spola in poklicne vzgoje pri odločanju za ta poklic, ga definirali 

in klasificirali. Zanimali so nas vzroki in motivi za njegovo izbiro, poklicna pot kandidatk, 

njihovo zaposlovanje ter zadovoljstvo z izbiro poklica. Ukvarjali smo se pretežno s tem, kdo, 

kdaj, kako in zakaj postane profesorica razrednega pouka, zdaj pa nas bo zanimalo, kako je to 

biti, zato bomo v naslednjem poglavju raziskovali značilnosti profesorskega poklica. Zanimali 

nas bodo vloga profesorice razrednega pouka in njena poklicna identiteta, feminiziranost poklica 

skozi predsodke, stereotipe in seksizem, delovni pogoji in delovne razmere v profesorskem 

poklicu ter doživljanje in vrednotenje poklica. Pri delovnih pogojih in delovnih razmerah v 

šolstvu bomo predstavili delovne naloge in obseg dela profesoric razrednega pouka, psihološko 

zahtevnost opravljanja profesorskega poklica, napredovanje profesoric v plačilne razrede, 

strokovne nazive in na delovnem mestu ter karierne možnosti in perspektivnost poklica. Pri 

vrednotenju in doživljanju poklica pa bomo predstavili cenjenost in vrednotenje poklica nekdaj 

in sedaj, pedagoško fakulteto primerjali z drugimi fakultetami ter predstavili medsebojno 

povezanost profesoric razrednega pouka in vzroke opuščanja profesorskega poklica. Vsi ti vidiki 

in zorni koti nam bodo v pomoč pri ugotavljanju, kako je biti profesorica razrednega pouka in ne 

nazadnje tudi, kako koristno je izbrati prav ta poklic. 

 

2.2.1 Poklicna vloga in poklicna identiteta v profesorskem poklicu 
 

Identiteta se razvija skozi različne socializacijske faze. Pogojene so z identifikacijo s 

pomembnimi drugimi in s skupinami, v katere se posameznik vključuje. Vzpostavljanje 
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identitete je permanenten proces, ki se začne v otroštvu ter se oblikuje in preoblikuje vse 

življenje na vseh življenjskih področjih. Posameznikova umestitev v svet dela je ena bistvenih 

socialnih umestitev, ki omogočajo vzpostavitev socialne identitete posameznika. Nezmožnost 

vzpostavitve identitete, ki jo preprečuje brezposelnost, pomeni nezmožnost vzpostavitve 

poklicne identitete ter posledično onemogoča uresničevanje socialne identitete posameznika. 

Zaradi negotovosti postajata posameznikova poklicna pot in poklicna identiteta ključni element 

oblikovanja njegove identitete. Mladi nimajo možnosti vključevanja v svet dela in umestitve v 

ustrezno socializacijsko okolje, zaradi česar ne morejo oblikovati osebne identitete (Muršak 

2009). V takšnem okolju je posameznik prisiljen graditi svojo poklicno pot oz. identiteto v vseh 

fazah svojega življenja (Brečko 2006). 

 

Na to, da so se ženske identificirale s svojo vlogo in jo ponotranjile kot sestavino svoje 

identitete, so vplivali vzgoja, avtoritete, prisila, ideologije in medijska propaganda podobe 

vzorne ženske (Ferligoj, Rener in Ule 1990). Profesorica razrednega pouka je torej tudi ženska, 

žena, mati in gospodinja, po Resmanu (1990) pa znotraj poklicne vloge nastopa še v treh 

podvlogah in sicer kot uslužbenka/strokovnjakinja, oseba in osebnost. Profesorice se pri svojem 

delu srečujejo z družbenimi spremembami, ki so priložnost za spreminjanje njihove poklicne 

vloge. Raziskovanju poklicne vloge profesorice razrednega pouka se ne bomo mogli izogniti 

ločeno od ostalih vzporednih vlog, brez katerih ta poklic sploh ne bi nastal oz. bil takšen kot je.  

 

Bodoča profesorska kandidatka že na dodiplomskem študiju ponotranji vrednote, norme, vedenje 

in si oblikuje stališče do lastnega poklica. Tehnično-racionalna oblika izobraževanja daje 

poudarek poklicne identitete na teoretičnem razumevanju, tržno usmerjena oblika pa reducira 

poklicne kompetence na zbirko določenih elementov znanja in spretnosti. Praktično-znanstveni 

model kot edini pravi vključuje tudi intelektualno in kognitivno dimenzijo s poudarkom na 

refleksiji prakse. Od profesoric ne zahteva le določen fond znanja in sposobnosti, pač pa temelji 

na situacijskem razumevanju. Poleg tega, da zaobjema ponotranjanje vedenjskih vzorcev lastne 

poklicne skupine, vključuje tudi celotno osebnost z vrednotami in normami in tako spremeni 

vlogo profesorice od pasivne prenašalke znanja in spretnosti do razmišljajoče izvajalke v praksi, 

sposobne prilagajanja spremenjenim okoliščinam. Takšna poklicna identiteta ne temelji na 

predpisanem vzorcu vedenja in znanja, pač pa omogoči posamezniku, da ponotranji principe, 

načela in vrednote svojega poklica (Hozjan 2004). Del profesorjeve poklicne identitete so 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

36 
 

proletarizacija, feminizacija in intenzifikacija poklica. Gre za značilnosti, ki so se oblikovala 

skozi zgodovino spolne delitve dela in družbene oblasti (Milharčič Hladnik 1992).  

 

V vsaki poklicni kategoriji so ženske prej podvržene proletarizaciji kot moški (Apple 1992), zato 

je proletarizacija poklica povezana s spolno delitvijo dela, strogim nadzorovanjem in 

razvrednotenjem strokovnosti dela (Milharčič Hladnik 1992). Williams (1995, povz. po Jeraj 

2008) je raziskovala najbolj feminizirane poklice sodobnega časa in ugotovila, da so to 

knjižničarstvo, socialno delo, področje bolniške nege in poučevanje na nižji stopnji. Za 

feminizacijo poklica so značilni velika zastopanost žensk v poklicu, slabo plačano delo, 

patriarhalna struktura delovne hierarhije v poklicni kategoriji in posledično še izguba družbenega 

ugleda in pomena poklica. Za profesoričino poklicno identiteto je značilno, da je v osnovnih 

šolah z največ profesoricami na vodilnih delovnih mestih največ ravnateljev (Milharčič Hladnik 

1992). Švedska raziskava je razkrila, da so moški v svoji poklicni vlogi bolj pogosto zastopani 

pri poučevanju srednješolskih profesorjev in profesoric ter zahtevnejših predmetov; ženske pa v 

svoji poklicni vlogi pogosteje poučujejo nego in umetniške predmete ter bodoče profesorice za 

poučevanje mlajših otrok (Arreman in Weiner 2007). Feminizacija zaseda pomembno mesto v 

profesorskem poklicu, zato ji bomo v nadaljevanju namenili svoje poglavje. 

 

Vpliv razvrednotenja strokovnega znanja in intenzifikacije se pojavita vselej tam, kjer so 

profesorice ženske, ravnatelji pa moški (Apple 1992). Intenzifikacija poklica se kaže kot trajna 

delovna preobremenjenost in s tem kot intelektualno razvrednotenje dela profesoric, ki postajajo 

vse bolj odvisne od drugih strokovnjakov (Milharčič Hladnik 1992). Intenzifikacija je način, ki 

razjeda delovne privilegije delavcev v vzgoji in izobraževanju. Profesorice nimajo časa, da bi šle 

na stranišče, spile skodelico kave, zadihale preden reagirajo, komunicirale s sodelavkami ali 

sledile razvoju svojega strokovnega področja. To jim dalje občutek trajne preobremenjenosti, jih 

odreže od njihovih strokovnih področij, zaradi česar se vse bolj naslanjajo na strokovnjake, 

kakovost njihovega dela pa se zmanjšuje. To so problemi, v katerih igrajo vlogo zgodovine 

birokracij, vpliv države v času ekonomske in ideološke krize, lokalna in ekonomska politika ter 

oblastna razmerja, ki vladajo v posamezni šoli. Spolno obeleženo delo je konstitutiven vidik 

načina, s katerim uprava in država pristopata k nadzorovanju poučevanja in kurikuluma (Apple 

1992). S tem, ko se profesoricam predpiše učne cilje, metode, vsebino in učbenike, se jih 

nadzoruje ter razvrednoti njihovo strokovno znanje, zaradi česar prihaja do povečevanja njihove 
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odgovornosti za rezultate brez da bi pri tem imele možnost samostojnega strokovnega odločanja 

(Peček 1998). Podobno o delovni preobremenjenosti profesoric in intelektualnem razvrednotenju 

njihovega dela z administrativnimi reformami kot so ciljno naravnan kurikulum, zunanje 

preverjanje znanja in opisno ocenjevanje, torej o koncentriranju njihovega dela na uresničevanje 

v naprej predpisanih zahtev po učnem načrtu in doseganju učnih rezultatov razmišlja tudi Hozjan 

(2004).  

 

Kaj se pravzaprav pričakuje od profesorice razrednega pouka? Kakšna je njena vloga? Kakšna 

mora biti in kaj vse mora znati? Takrat še učitelji so se v preteklosti zavzemali za uveljavljanje 

slovenskega jezika v šolah in uradih ter skrbeli za dvig slovenske narodne zavesti in kulture 

(Cencič 1989). Tudi danes imajo profesorice vpliv na družbo in vlogo pri njenem napredovanju 

in oblikovanju prihodnjih generacij. Njihov poklic temelji na vrednotah vključevanja in 

prizadevanjih za razvijanje potencialov učencev in učenk. Njihova vloga postaja zahtevnejša, saj 

pripravljajo učence in učenke na negotovo prihodnost. Kakovostno javno izobraževanje pomeni 

za družbo blaginjo, je pa tudi pogoj za osebni razvoj ter za doseganje višje kakovosti, 

zadovoljstva in uspeha v življenju posameznika (Perme 1996). Profesorice vplivajo na otrokov 

odnos do kulture, na njegov učni uspeh, z načinom dela pa lahko uravnavajo tudi družbeno 

neenakost med otroki (Peček in Lesar 1996). Da lahko izpolnijo takšne zahteve, pa morajo 

izpolniti določene pogoje. Biti morajo prijazne, razsodne, pravične, odgovorne, optimistične, 

navdušene, potrpežljive, prilagodljive, spodbujajoče, odločne (Day 1999) in avtonomne ter imeti 

organizacijske, profesionalne, socialne in komunikacijske spretnosti, pa tudi široko razgledanost, 

torej ustrezna strokovna, pedagoška, didaktična, psihološka in praktična znanja (Pergar Kuščer 

2000).  

 

Biti profesorica pomeni imeti znanje o šolskem predmetu, znanje za uporabo znanja, tehnologije 

in informacij, znanje dela s človeškimi viri, pedagoška znanja, vodstvene sposobnosti vodenja 

razreda, sposobnost razumevanja socialnega, kulturnega in vseživljenjskega pomena 

izobraževanja, sposobnost analiziranja, ocenjevanja ter prenašanja znanja, sposobnost 

pridobivanja novega znanja za razvoj lastne kariere, biti inovativen pri svojem delu, 

samozavesten in kreativen, aktivno sodelovati pri profesionalnem razvoju, biti sposoben učenja 

iz lastnih izkušenj, biti sposoben delati z otroki in posamezniki, jih spodbujati k učenju ter jih 

podpirati pri razvoju v sodelujoče in aktivne člane skupnosti, pa tudi imeti sposobnost 
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promoviranja mobilnosti in sodelovanja v EU ter spodbujanja spoštovanja in razumevanja 

različnih kultur, med drugim tudi sposobnost sodelovanja z lokalno skupnostjo, starši, profesorji 

in izobraževalnimi ustanovami. Priporočila ustvarjalcev nacionalnih in lokalnih politik so 

številna. Po njihovem mnenju morajo imeti profesorice univerzitetno izobrazbo, omogočeno naj 

bi jim bilo izobraževanje na vseh treh stopnjah univerzitetnega šolanja ter napredek in mobilnost 

znotraj poklica. Priporočila vsebujejo še pospeševanje sodelovanja in razvoja novih znanj o 

izobraževanju ter spodbujanje povezovanja industrije in visokega šolstva. Na lokalni in 

regionalni ravni naj bi se ustvarjale razvojne mreže ter spodbujale strategije vseživljenjskega 

učenja. Učitelji bi morali imeti tudi znanje o evropskem sodelovanju ter možnost učenja 

evropskih jezikov (Draft Common European Principles for Teacher and Trainer Competences 

and Qualifications 2005).  

 

Profesionalizacija poučevanja se je začela z izobraževanjem profesoric na univerzah, z razvojem 

edukacijske teorije in znanosti (Zgaga 2002). Razvoj profesorice je lociran na njeni osebni in 

profesionalni sferi med šolsko politiko in okoliščinami, v katerih dela. Narava njenega poklica ji 

začrta kontinuiran profesionalni razvoj. Profesorica ima svoje mesto v svetu nedoločenega, 

kompleksnega ter tehnoloških, ekonomskih in socialnih sprememb. Njen profesionalni razvoj 

poteka preko petih stopenj od začetnice, naprednejše začetnice, kompetentne profesorice, do 

poznavalke oz. strokovnjakinje in ekspertinje; profesorica pa naj bi se glede na število let 

delovne dobe razvijala po fazah. V času do treh let je faza preživetja in razgledovanja, od 4. do 

6. leta zaposlitve se profesorica ustali, od 7. do 18. eksperimentira, od 19. do 30. se ji pogledi 

zbistrijo, lahko pa tudi stagnira, od 31. do 40. leta delovne dobe pa postane neangažirana (Day 

1999). Po Marentič Požarnik (2000) pa se razvija profesionalnost profesoric v štirih fazah oz. 

obdobjih in poteka od predprofesionalnega obdobja, obdobja avtonomnega profesionalizma, 

kolegialnega profesionalizma do profesionalnega obdobja. 

 

Osnovna razsežnost profesionalnosti profesoric je strokovna avtonomija, ki jo ogroža vedno 

večja vloga standardov in zunanjega preverjanja in ocenjevanja znanja, zaradi česar profesorice 

preveč časa namenjajo ocenjevanju znanja in zapisovanju rezultatov ter drugemu delu z učenci in 

učenkami, zmanjkuje pa jim ga za medsebojno sodelovanje (Marentič Požarnik 2000, Hozjan 

2004). Poklicno avtonomijo profesoric omejuje tudi prepuščanje raziskovanja njihove lastne 

stroke drugim strokovnjakom, saj se sami ne počutijo dovolj usposobljene za teoretično 
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raziskovanje (Hozjan 2004). Neredko zasledimo poenostavljeno pojmovanje, da so profesorice 

avtonomne že s tem, ko jim predpišemo učne cilje in vsebine, same pa si izbirajo metode dela 

(Marentič Požarnik 2000). Razvoj naše kurikularne prenove ne gre v smer večje avtonomije 

profesoric, pač pa v zmanjševanje njihove strokovnosti na minimum, kar vpliva na poklicno 

identiteto in ustvarjanje kulture profesoric (Hozjan 2004). 

 

Pojmovanje profesionalnosti danes zahteva spremembo v razumevanju profesorice 

profesionalke, njene vloge in identitete (Hafner 2013). Teoretično znanje pri reševanju 

konkretnih problemov ni več zadosten razlog za utemeljitev poklicne profesionalnosti profesoric. 

Biti profesionalec ne pomeni imeti vrhunsko strokovno znanje ter tehnično sposobnost reševanja 

problemov, pač pa imeti sposobnost razmišljujoče akcije, ki poteka v nepredvidljivih 

okoliščinah, kjer je potrebno probleme šele razkriti (Grimmett 1988, povz. po Valenčič Zuljan 

2001a). Danes se od profesoric zahteva višja stopnja profesionalnosti, zmožnost poglobljene in 

situaciji ustrezne strokovne presoje ter refleksije. Glavne sestavine profesionalnega znanja 

profesoric so strokovno, predmetno, pedagoško, psihološko, specialno didaktično, kurikularno 

ter praktično znanje. Profesorice naj bi razvijale svojo profesionalno kompetentnost na 

kognitivnem, praktičnem ter moralnem področju. Profesoricam lahko pomaga razviti potrebno 

stopnjo profesionalnosti kakovostno izobraževanje in sicer v smislu profesorice – razmišljujoče 

izvajalke v praksi. Tudi za profesorice velja večina značilnosti profesionalcev kot so visoko 

kakovostno opravljanje poklicne dejavnosti, specializirana baza znanja, univerzitetno 

usposabljanje, neredko tudi podiplomsko, posebna licenca za opravljanje dela, visoka stopnja 

družbenega ugleda, avtonomija v opravljanju dejavnosti in prevzemanje odgovornosti za 

posledice, profesionalna etika v službi klientovih potreb, zmožnost utemeljevanja svojih 

aktivnosti z znanstveno podprtimi argumenti ter zmožnost komuniciranja v strokovnem jeziku s 

kolegi in drugimi (Marentič Požarnik 2000).  

 

Poklicno identiteto začnejo profesorske kandidatke izgrajevati že v otroštvu ter jo dodelujejo 

skozi vse življenje. Spolna delitev dela in družbene oblasti so profesorski poklic zaznamovali s 

proletarizacijo, feminizacijo in intenzifikacijo. Od profesoric razrednega pouka se pričakuje vse 

več sposobnosti, spretnosti, znanja in profesionalnosti ter vse manj strokovne avtonomije. 

Profesorski poklic je »poklic posebne vrste« (Kralj in Rener 2007). 
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2.2.2 Feminiziranost profesorskega poklica skozi predsodke, stereotipe in 

moderni seksizem 

 

Pri predsodkih in stereotipih govorimo o zelo poenostavljenih, nekritičnih in posplošenih 

predstavah. Zaradi svoje enostavnosti se kljub neutemeljenosti zlahka uveljavijo v skupinah. 

Predsodki temeljijo na stereotipih, poenostavljenih sodbah, ki jih je težko opustiti tudi tedaj, 

kadar obstajajo utemeljeni dokazi, da ne obstajajo (Musek 1997) ter nastopajo kot nespoštljiv, 

nestrpen, ponižujoč in prezirljiv odnos do drugih in drugačnih. So opravičilo in ozadje 

diskriminacijskih dejanj ljudi, naselijo se v našem jeziku, predstavah, željah in so podlaga osebni 

in socialni identiteti posameznikov ali skupin. Predsodki so prisotni na vseh področjih 

družbenega življenja, zato jih najdemo v vsakdanjem govoru, frazah, šalah, dvoumnostih ter 

javnem govoru, npr. v medijih, filmih, popularni kulturi, pravnem diskurzu, političnih in 

državnih institucijah, znanosti in kulturi (Ule 2004). Najbolj razširjeni in trdovratni predsodki so 

povezani s spolom, starostjo, narodnostno in manjšinsko pripadnostjo, rasno pripadnostjo, 

pripadnostjo socialno-ekonomskemu sloju ali razredu ter poklicno pripadnostjo (Musek 1997). 

Stereotipi so produkt dinamičnega procesa socialnega presojanja in sklepanja. Stereotipe 

ustvarjamo sproti, aktivno, zato, da razložimo, opišemo in opravičimo medskupinske odnose. Ko 

postanejo družbeno vezivo množic, se širijo naokrog in spremenijo v orodje agresije, linča ali 

diskriminacij ter tako dobijo epidemične razsežnosti (Ule 2004). Sistemi stališč, imenovani 

seksizem, mačizem, rasizem, nacionalizem in podobno so primeri zbirk tovrstnih stereotipov 

(Musek 1997). Izmed naštetih bodo nas najbolj zanimali predsodki, povezani s spolom in 

poklicem. 

 

Predsodki so procesi socialne kategorizacije pri kateri informacije o socialnih stanjih stvari 

sprejmemo in predelamo tako, da poudarimo njihove določene značilnosti ter jih posplošimo v 

stereotipne predstave in sodbe. Predsodki se oblikujejo tudi s pomočjo socialnih predstavitev 

določene družbe, zunanjih družbenih razmer, vodilne ideologije ter razmerij družbene moči 

posameznih skupin in niso le človekove kognitivne strukture v zavesti. Tako bi karakterizacijo 

tipične gospodinje lahko določili z lastnostmi kot so gospodinja, mati, žena, delo za družino, 

čustvenost, občutljivost, neambicioznost, skrb za druge in socialna zadržanost (Ule 2004).  
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Stereotipi in predsodki opravljajo pomembno vlogo pri ohranjanju družbene neenakosti med 

spoloma (Samaluk in Turnšek 2011), ki je eden izmed najstarejših problemov človeštva. 

 

Neenakost med spoloma se ohranja na različne načine in na različnih področjih: v rabi jezika, pri 

vrednotenju ženskih in moških lastnosti ter z ohranjanjem tradicionalnih vrednot. Družbene 

neenakosti med spoloma se ohranjajo že z rabo jezika. Moška oblika kot so npr. učenci, šolarji, 

učitelji naj bi bila nevtralna in bi veljala skupno za oba spola, tako ženske kot moške, pa tudi 

pravni in administrativni akti, zakoni in razpisi za delovna mesta so napisani pretežno v moški 

obliki. S takšno seksistično rabo tovrstna jezikovna praksa postavlja ženske na rob družbe in 

hkrati poudarja prevlado moških. Če žensk v jeziku ni, se jih tudi opaziti ne more, še težje pa 

uveljaviti v javni sferi. Polovica slovenske populacije so ženske, zato bi bilo pravično, da bi bila 

vsa sporočila oblikovana na način, ki enakopravno obravnava oba spola oz. je v svoji formulaciji 

vsaj nevtralen (Žagar in Milharčič Hladnik 1996). Naslednja neenakost med spoloma se ohranja 

z različnim vrednotenjem ženskih in moških lastnosti. Moški in ženske ocenjujejo moške kot 

neodvisne, aktivne, logične, voditeljske, ambiciozne, radovedne; ženske pa kot obzirne, nežne in 

občutljive (Ule 2004). Za moškega rečemo, da je ambiciozen in mu tako izrečemo kompliment, 

obratno za žensko pa to ne velja, saj jo lahko užalimo, ker so ambicije moški atributi (Oakley 

2000). Moške lastnosti so torej bolj zaželene od ženskih. Ker imajo tipično ženske lastnosti 

negativno konotacijo, ženske pogosteje razvijejo negativno samopodobo. Posledica tega je, da 

žrtve diskriminacije nosijo težko psihološko breme ter v primerjavi z dominantno skupino 

razvijejo občutke manjvrednosti in neustreznosti ter samoponižujoče vzorce obnašanja. Začnejo 

se obnašati v skladu s predsodki ter drugim dovolijo z nadaljevanjem diskriminacije. Če takšne 

razmere trajajo dlje časa in skozi več generacij, se podrejeni identificirajo s svojo vlogo ter se 

začnejo sovražiti in poniževati (Ule 2004). Neenakost med spoloma zapovedujejo predvsem 

tradicionalne vrednote, ki vidijo žensko v vlogi žene možu in matere otrokom, kjer gre za očitno 

diskriminacijo spola in vir zatiranja žensk. V družbi poznamo izraz za moškega »družinski 

človek«, medtem ko ustreznega poimenovanja za žensko ni. Če bi konvencionalne pare mož in 

žena, mati in oče, moški in ženska obrnili, bi se žena in mož, oče in mati ter ženska in moški 

slišalo precej neobičajno. Zaporedje besed v paru mož in žena prikazuje patriarhalno strukturo. 

Zanimivo pa je, da ima ženska prednost pred moškim samo v besedni zvezi mati in oče, ker oče 

in mati bi zvenelo precej nenavadno (Oakley 2000).  
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Poznamo pet stopenj izražanja predsodkov določenega vedenja: opravljanje oz. ogovarjanje, 

izogibanje, diskriminacija, nasilje in genocid. Za feminiziran profesorski poklic je najbolj 

zanimiva diskriminacija, ki se kaže kot neenaka možnost šolanja, zaposlovanja ter kratenje 

določenih pravic, ki jih ima na razpolago dominantna skupina (Allport 1954, povz. po Ule 2004). 

Profesorski poklic je bil že v preteklosti zaznamovan z diskriminacijo na področju šolanja tako, 

da so smeli na univerzah študirati samo moški (Jogan 2001), ženske pa so si vstop na univerzo 

izborile šele v 19. stoletju (Milharčič Hladnik 1995). 

 

Na področju zaposlovanja v šolstvu so bile ženske diskriminirane z delovno pogodbo, ki je 

nadzorovala njihovo intimnost s celibatom, določala barvo in dolžino obleke, prepovedovala 

ličenje in barvanje las, določala spremstvo v avtomobilu, prepovedovala kajenje, pitje alkohola 

in lizanje sladoleda v javnosti, določala zadrževanje doma med 8. uro zvečer in 6. uro zjutraj ter 

prepovedovala izhod iz mesta brez dovoljenja nadrejenih (Milharčič Hladnik 1995). Na področju 

zaposlovanja se kaže diskriminacija žensk kot nedostopnost do vodstvenih mest, povezanih s 

politično in gospodarsko močjo. Prepričanja o ženskah kot bolj podredljivih od moških izhajajo 

tudi iz tega, ker ženske pogosteje kot moški zavzemajo podrejene družbene položaje v svojih 

poklicih. Danes se kaže diskriminacija žensk na področju zaposlovanja pri sklepanju pogodb za 

določen čas (Kralj in Rener 2007). Ženskam so kratene tudi druge pravice, npr. na področju 

zasebnega življenja saj so za razliko od moških obremenjene z biosocialno reprodukcijo, ki je 

ključni element slabšega položaja žensk. Ženske se še vedno pogosteje in intenzivneje kot moški 

ukvarjajo z gospodinjstvom in vzgojo otrok, zaradi česar tudi ljudje še naprej sklepajo po 

atributih moških in žensk glede na njihove tipične socialne vloge (Brown 1995).  

 

Diskriminacija ima številne oblike, pojavlja pa se v vedno novih oblikah (Samulak in Turnšek 

2011). Primer ene izmed novih oblik prikrite in simbolne diskriminacije je moderni seksizem 

(Brown 1995). Ženske so danes še bolj kot moški izpostavljene tveganjem v življenjskih potekih 

in prehodih. Novi neoliberalni modeli sicer zagovarjajo enakost spolov v javni in zasebni sferi, a 

nadaljujejo prikrito diskriminacijo (Ule 2010). »Sodobna potrošniška družba izvaja pritisk na 

ženske drugače, veliko bolj prikrito in prefinjeno. Mlade ženske se danes ne socializirajo v 

spolno vlogo s tradicionalnimi diskurzi rojevanja, družine in gospodinjstva. Danes se 

socializirajo s pritiski glede fizičnega videza, telesne samopodobe, modnih zahtev in smernic.« 

(Ule 2010, 27) 
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Odpravljanje diskriminacije žensk je dolgotrajen in zapleten proces zaradi neenake obremenitve 

z biosocialno reprodukcijo, problem pa je tudi usklajevanje poklicne in družinske vloge. 

Seksistična androcentristična opredelitev moške vloge pomeni, da je moški skrbnik družine, s 

tem pa je določeno njegovo gospodovanje nad ženo in otroki. Takšna določitev moške vloge je v 

interesu moških, saj se tako izgovarjajo na ne-opravljanje gospodinjskega in domačega dela in se 

imajo za vzdrževalca družine. Več stoletna domestifikacijska določitev ženske vloge je v 

slovenskem prostoru še vedno zelo ukoreninjena, zato pa je potrebno najti nova prefinjena orodja 

s katerimi bi znova opravičevali domestifikacijo žensk. Ženske so skoraj trikrat bolj obremenjene 

z družinskimi in gospodinjskimi opravili. Čeprav moški vedo, kako rešiti problem 

preobremenjenosti žensk, tega niso pripravljeni storiti, saj udeležba v gospodinjskem delu 

zmanjšuje bolj prijetne zunanje dejavnosti in prosti čas.  

 

Neenakomerna obremenitev moških in žensk z delom je okrepila prepričanje, da je zaposlovanje 

žensk v škodo otrok in družine in s tem prispevala k občutkom krivde pri ženskah (Jogan 2004). 

Kakorkoli obrnemo, se politika enakih možnosti ne more uresničevati, še najmanj pa bi dosegli 

pravičnost med spoloma na evropski ravni z več kot 30%-zastopanostjo žensk v predstavniških 

telesih, ker je tudi to samo »tolažilna nagrada«. »Z odpravljanjem seksistične rabe jezika 

odstranjujemo socialno-kulturne vzorce, v katerih je enemu spolu tradicionalno priznana večja 

vrednost kot drugemu in ki so, poleg formalnih oblik diskriminacije žensk, najhujša ovira za 

uresničitev dejanske enakopravnosti med spoloma. Gre namreč za odpravljanje najbolj 

samoumevne in neopazne diskriminacije, ki ženski spol podreja moškemu.« (Žagar in Milharčič 

Hladnik 1996, 165) Za odpravljanje diskriminacije je poleg pravnih norm potrebno tudi 

preventivno delovanje kot sta antidiskriminacijsko izobraževanje in osveščanje (Samulak in 

Turnšek 2011). Primeri antidiskriminacijskega izobraževanja so antidiskriminacijsko osveščanje, 

učenje raznolikosti, medkulturni treningi in treningi s področja antidiskriminacijskega prava 

(Wladasch 2006, povz. po Samaluk in Turnšek 2011). 

 

Predsodki in stereotipi o spolu in poklicu ohranjajo družbeno neenakost med spoloma. Prisotni 

so povsod v vsakdanjem življenju in lahko postanejo del človekove samopodobe. Za feminiziran 

profesorski poklic je najbolj značilna diskriminacija, ki se kaže v neenakih možnostih šolanja in 

zaposlovanja, pojavljajo pa se nove in vse bolj prikrite oblike diskriminacije. 
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2.2.3 Delovni pogoji in delovne razmere v profesorskem poklicu 
 

Glavna pokazatelja delovnih razmer profesoric sta plačilo in možnost napredovanja (Working 

conditions and pay 2003). Raziskava Eurydice se je omejila na delovne razmere predmetnih 

profesoric in profesorjev matematike in slovenščine, zato si z rezultati te raziskave ne moremo 

veliko pomagati. Delovne razmere profesoric razrednega pouka bi bilo potrebno še posebej 

raziskati. S tem se delno ukvarja tudi naša doktorska raziskava. V 18. in 19. stoletju je bil 

profesorski poklic edini poklic dostopen ženskam ter zanje zelo vabljiv in zaželen, čeprav so bile 

slabo plačane in so delale v zastrašujočih razmerah, med drugim so morale poribati razred, 

zakuriti peč in počistiti tablo (Milharčič Hladnik 1995). Vedno višje zahteve na delovnem mestu 

in z drugimi univerzitetnimi in srednješolskimi poklici neprimerljive profesorske plače so 

realnost tudi današnjega časa. V kakšnih okoliščinah delajo profesorice razrednega pouka danes? 

Valenčič Zuljan (2001a) na splošno ugotavlja, da naše profesorice delajo v negotovih, 

nepredvidljivih ter dinamičnih delovnih razmerah.  

 

Pri profesoricah razrednega pouka razporeditev delovnega časa zaseda pomembno mesto. Pravila 

za določanje obsega letne delovne obveznosti strokovnih delavcev (2006) izpostavljajo 

neenakomerno razporeditev delovnega časa strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in 

izobraževanju zaradi narave njihovega pedagoškega dela, kar pomeni, da njihov tedenski delovni 

čas lahko znaša tudi več kot 40 ur. Po teh pravilih, ki jih je leta 2006 sprejel Sindikat vzgoje in 

izobraževanja Slovenije, pedagoški delavci in delavke razliko med številom prostih dni v času 

šolskih počitnic in številom dni njihovega letnega dopusta nadomestijo v času, ko traja pouk.  

 

Razporeditev delovnega časa je lahko ugodna (delo podnevi in možnost samostojnega 

oblikovanja delovnika), srednje ugodna (delo v dveh izmenah) in neugodna (delo zvečer, 

ponoči,v treh izmenah, neredni dnevni in tedenski razpored delovnega časa) (Svetlik 1996a). 

Profesorice spadajo v tretjo skupino, saj morajo med letom nadomestit i pouka proste dni, ko so 

otroci na počitnicah in sicer z nadomeščanji odsotnih sodelavcev, prav tako pa se morajo po 

svojem opravljenem delu vračati nazaj na konference, govorilne ure, roditeljske sestanke, šolske 

prireditve ali se s svojimi učenci in učenkami odpraviti na nekajdnevni tabor, kar pomeni, da 

imajo izredno prilagodljiv, fleksibilen in dinamičen delovni čas. Poleg tega dnevno zamenjajo 

več različnih delovnih mest, najpogosteje je to delo v jutranjem varstvu, razredu in v oddelku 

podaljšanega bivanja. Njihov delovnik se nadaljuje še doma, ko se pripravljajo za naslednji 
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službeni dan, pregledujejo naloge, pripravljajo ocenjevanja znanja in kriterije, vpisujejo opisne 

ocene ter opravljajo še veliko drugega administrativnega dela. Problem delovnih razmer in 

pogojev v šolstvu je tudi pomanjkanje kabinetov in računalnikov. 

 

Profesorice lahko delajo kakovostno samo v ustreznem okolju, v spodbudnem šolskem vzdušju, 

ki jim lahko omogoči stalno vrednotenje njihovega dela ter profesionalni razvoj (Cvetek 2005, 

Erčulj 2002, Erčulj 2005, Kalin 2002, Javornik Krečič 2008 in Podgornik 2007, povz. po Hafner 

2013). Podobno o profesionalnem razvoju ugotavlja tudi Marentič Požarnik (2000) in sicer, da 

morajo biti za profesionalno zastavljeno izobraževanje profesoric zagotovljene ustrezne delovne 

okoliščine in ugodna klima, kamor sodijo uravnoteženost izobraževalnih programov pedagoških 

smeri, enakopravno obravnavanje področja v primerjavi z drugimi, bolj »akademskimi« 

programi, ko gre za vprašanja sistemizacije, habilitacija, podiplomskega študija, opreme, 

prostorov, normative in status sodelujočih šol ter učiteljev mentorjev. 

 

Ustrezni delovni pogoji so pomembni, saj vplivajo na psihično in fizično zdravje zaposlenih. 

Nekateri izmed takšnih za zdravje obremenjujočih vplivov so družbeni koncept, stopnja 

cenjenosti in družbena perspektiva poklica (Mikuš Kos 1990). Noben izmed teh treh vplivov ne 

more vplivati blagodejno na zdravje profesoric, saj profesorski poklic ni znan po visoki družbeni 

cenjenosti in perspektivnosti. Avtorica ugotavlja še to, da na zdravje slabo vpliva tudi časovni 

pritisk pri delu, ki ga profesorice občutijo kot povečanje delovnih obremenitev in odgovornosti 

ter posledično zmanjšanje časa za počitek. Profesorski poklic je zaznamovan tudi z 

intelektualizacijo, ki se meri s stopnjo izobrazbe posameznika in njegovih delovnih nalog, ki jih 

opravlja. Za intelektualizacijo dela so značilni večje plače, lažje in varnejše delo, boljši delovni 

pogoji ter individualizirano in psihično napornejše delo (Svetlik 1996a). Kako naporen je 

pravzaprav profesorski poklic? 

 

Kot napor pri delu na delovnem mestu učiteljica razrednega pouka Pravilnik o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Simona Jenka Kranj (2014) navaja 

umski napor ter napor pri delu z ljudmi. Fizičnih naporov ne omenja. Pri vplivih okolja pa 

pravilnik navaja, da je to delovno mesto brez neugodnih vplivov. Opravljati profesorski poklic 

pomeni psihično zahtevno delo v ne najbolj spodbudnih delovnih razmerah in pogojih.  
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2.2.3.1 Obseg dela in opis delovnih nalog profesoric razrednega pouka 

 

Delovni čas profesoric je opredeljen s številom pedagoških ur ali s številom ur prisotnosti na 

šoli. Poleg teh ur imajo profesorice ponekod določene tudi ure, namenjene pripravi na pouk in za 

ocenjevanje. Vse našteto skupaj predstavlja 40-urni tedenski delovnik profesoric, ki ni uradno, 

določen in poenoten na šolah. Pogosto se omenja potreba po izboljšanju takšne opredelitve 

delovnika, kar pomeni, da bi se poleg pedagoških ur v razredu štelo število vseh ur, ki jih 

profesorica porabi za aktivnosti, povezane s pedagoškim delom v službi oz. za službo. 

Opredelitev vsega njenega dela znotraj polnega delovnika bi preprečilo nadaljnje napačne 

pomisleke, da profesorice delajo v primerjavi z drugimi poklici manj, da imajo kratek delovnik 

in poleti dolg dopust. Prikaz takšnega polnega delovnika pa bi bil primerljiv z obremenitvijo v 

drugih poklicih javnega sektorja in bi odražal realno obremenitev profesoric, saj med letom 

profesorice delajo več in nadomeščajo druge, da so lahko poleti na kolektivnem dopustu, ko je 

šola zaprta. Letni dopust se določa v obdobju trajanja koledarskega leta, število dni dopusta pa se 

povečuje z leti delovne dobe. Profesorice dobijo od 19 do 25 dni dopusta, poleg tega pa še 

dodatnih od 2 do 6 dni dopusta glede na usposobljenost ter od 3 do 5 dni za posebne delovne 

obremenitve, po 50. letu pa še dodatnih 5 dni. Del njihovega dopusta se ujema z običajnim 

kolektivnim dopustom, ki jim pripada, preostanek poletnega dopusta pa nadomestijo z urami, ki 

so jih opravile med šolskim letom (Working conditions and pay 2003). 

 

Ure, ki jih profesorica nameni delu za šolo, je težko natančno predpisati. Profesorice poleg 

poučevanja v razredu počnejo še veliko drugih službenih del kot so pisanje priprav, spremljanje 

napredka otrok, ocenjevanje in preverjanje znanja in izdelkov, roditeljski sestanki, govorilne ure, 

timsko delo s sodelavkami, nadomeščanje sodelavk, nadzorovanje učencev in učenk med 

odmori, skrb za pripravnice, evalvacija šolskega dela, varstvo otrok po končanem pouku ter 

druge šolske dejavnosti. Delovni čas profesoric bi moral temeljiti na načelu, da je ena ura 

poučevanja enakovredna dvema urama običajnega administrativnega delovnega časa (Working 

conditions and pay 2003).  

 

Podobno je zapisano tudi v osnovnošolskih letnih delovnih načrtih. Po Letnem delovnem načrtu 

Osnovne šole Simona Jenka Kranj (2014) naj bi profesorica razrednega pouka v času obvezne 

prisotnosti na delu, to je od 7.00 do 14.30 znotraj svoje 40-urne tedenske obveze poučevala po 
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urniku, nadomeščala odsotne sodelavce, spremljala učence in učenke pri dejavnostih izven šole, 

sestankovala, se pripravljala na pouk, urejala kabinet, učilnico oz. svoj delovni prostor, 

opravljala vsa administrativna dela kot so fotokopiranje, vodenje evidenc in vpisovanje 

podatkov, izvajala šolska tekmovanja, se dodatno strokovno izobraževala in izpopolnjevala, 

izvajala dopoldanske in popoldanske pogovorne ure ter sodelovala na pedagoških konferencah in 

aktivih. Med ure, ki jih profesorica opravi od 14.30 dalje, pa naj bi se šteli udeležba na taboru in 

šoli v naravi, vodenje tabora, sobotno delo ter druga spremstva in tekmovanja. Profesorice, ki ne 

bi opravile dovolj dela, s katerim bi nadomestile pouka proste dni, ko so učenci in učenke na 

počitnicah, imajo po šolskem letnem delovnem načrtu možnost to opraviti tako, da pridejo v 

službo tudi v času, ko pouka ni, torej v času šolskih počitnic. Kakšen so delovne zadolžitve 

profesoric razrednega pouka? 

 

Cvetek (2005) je razdelil zadolžitve pedagoških delavcev in delavk na pred-aktivne, med-aktivne 

in po-aktivne. Iz takšne razdelitve je razvidno, da profesorice ne delajo samo štiri ure, ampak se 

na svoje delo pripravljajo pred in po svojem rednem delu v šoli. Med pred-aktivne naloge sodijo 

razumevanje, kritično vrednotenje ter priprava in prilagoditev učnih vsebin. Med-aktivne naloge 

so izvedba in prilagajanje vsebin, organizacija pouka, vodenje razreda ter vrednotenje znanja. 

Med po-aktivne naloge pa avtor šteje kritično analiziranje učnega procesa, skrb za nenehen 

profesionalni razvoj ter sodelovanje s strokovnim aktivom. V vsaki skupini bi lahko našteli še 

mnogo drugih zadolžitev. 

 

Osnovne šole pri opredeljevanju dela profesoric razrednega pouka izhajajo iz Pravil za določanje 

obsega delovne obveznosti strokovnih delavcev (2006), ki ga je sprejel in potrdil Sindikat vzgoje 

in izobraževanja Slovenije. Primer opisa delovnih nalog, ki jih opravlja profesorica razrednega 

pouka na delovnem mestu učiteljice razrednega pouka najdemo npr. v Pravilniku o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Simona Jenka Kranj (2014) v Prilogi 1. 

Profesorica razrednega pouka izvaja priprave na vzgojno-izobraževalno delo, neposredno izvaja 

vzgojno-izobraževalno delo, opravlja drugo delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom v 

skladu z letnim delovnim načrtom ter opravlja druge naloge po navodilih ravnatelja ter tiste, ki 

so določene z letnim delovnim načrtom. 
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Znotraj izvajanja priprav na vzgojno-izobraževalno delo sodi priprava letne priprave za redni, 

dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, dneve dejavnosti, ure oddelčne skupnosti; 

oblikovanje programa za delo s starši, učenci in strokovnim aktivom ter oblikovanje dnevne 

priprave za neposredno vzgojno-izobraževalno delo, pa tudi popravljanje izdelkov učencev in 

učenk. Slednje seveda ne sodi v to kategorijo pripravljanja učnih priprav, kakor tudi ne 

pripravljanje na roditeljske sestanke in govorilne ure, torej delo s starši, saj praksa kaže, da bi 

morali oboje umestiti v drugo rubriko, ki se navezuje na dodatno učiteljevo delo ob rednem 

pouku. Prav tako je pravilnik nenatančen tudi glede pisanja in oblikovanja programov za tabore 

in šole v naravi, saj jih sploh ne omenja. 

 

K neposrednemu izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela po pravilniku sodi izvajanje zgoraj 

naštetih priprav in sicer izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka, izvajanje interesnih 

dejavnosti, dni dejavnosti, vodenje ur oddelčne skupnosti, izvajanje programa šole v naravi, 

vodenje rekreativnih odmorov, spremljanje učencev in učenk pri kosilu in vodenje v prostem 

času v zavodu ter nadomeščanje odsotnih sodelavcev. Obseg pisanja priprav, ki jih mora idejno 

pripraviti in računalniško oblikovati profesorica razrednega pouka je obsežnejši od naštetega. 

Med šolami ni poenoteno pripravljanje in izvajanje ur oddelčnih skupnosti, kar pomeni, da tega 

programa vse šole ne izvajajo. Na tistih šolah, ki ga izvajajo, pa se ne šteje v delovno obvezo in 

tudi ni plačan. Nekatere šole zadolžujejo profesorice razrednega pouka za nadzor otrok v času 

glavnega odmora, ko je malica, kar pomeni, da so takrat brez svojega odmora in časa za malico. 

 

Znotraj opravljanja drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom v skladu z letnim 

delovnim načrtom pravilnik šteje sodelovanje profesoric razrednega pouka v strokovnih organih 

zavoda, strokovnih aktivih zavoda, opravljanje nalog razrednika, sodelovanje s starši, šolsko 

svetovalno službo, posamezniki in organizacijami iz šolskega okoliša, zbiranje, vodenje ter 

obdelavo podatkov v zvezi s šolskim delom, dežurstvo in zagotavljanje varnosti otrok med 

učnimi urami, odmori, v času malice in pri kosilu, spremljanje in izvajanje razširjenega 

programa šole, vodenje šolskih organizacij, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, 

opravljanje mentorstva, pa tudi urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, igrišč, nasadov ipd. 

Poleg naštetega manjkata še vsaj delo z nadarjenimi učenkami in učenci ter pisanje 

individualiziranih programov za učence in učenke s posebnimi potrebami. Opravljanje nalog 

razrednika je sicer omenjeno, a spet premalo natančno, saj se ne ve, katere naloge obsega in 

kakšen je celoten obseg dela profesoric. Ni jasno, zakaj naj bi po pravilniku profesorica 
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razrednega pouka skrbela tudi za urejenost šolskih vrtov, nasadov in igrišč, saj so to zadolžitve, 

primernejše za hišnika ali čistilko.  

 

Poleg do zdaj naštetih dejavnosti in zadolžitev, ki jih izvajajo profesorice razrednega pouka, 

pravilnik dodaja še eno alinejo, v kateri piše, da profesorice opravljajo še druge naloge, ki jih 

določi ravnatelj in so predvidene v letnem delovnem načrtu. Katere druge naloge so to? Praksa 

kaže, da so to: delo v jutranjem varstvu, sodelovanje v raznih komisijah (npr. v komisiji za 

pripravo vzgojnega načrta šole), pomoč tehničnemu osebju pri popisu inventure, sodelovanje pri 

trenutno aktualnih projektih (npr. teden vseživljenjskega učenja, zbiralna akcija papirja, 

izmenjava obiskov med šolami), urejanje likovnih razstav na šolskih hodnikih in v razredih, 

pripravljanje programov za obisk vrtca v razredu, priprava delavnic za starše ob dnevu odprtih 

vrat, udeležba na šolskih prireditvah (npr. revije pevskih zborov in valete), nabava umetniškega 

materiala za novoletne sejme ter igrač za delo v oddelkih podaljšanega bivanja, priprava 

pustovanja in drugih zabavnih prireditev, sodelovanje pri merjenju za športno-vzgojni karton, 

spremstvo otrok na zobozdravstvenih in zdravniških pregledih, priprava in oblikovanje 

seznamov ter obvestil za starše, vsakodnevni popisi manjkajočih učencev in učenk ter njihovih 

domačih nalog, vnašanje opisnih ocen in drugih podatkov v računalniški program eAsistent, 

redno zapisovanje opomb o vzgojni problematiki otrok ter njihovem napredku, pisanje obvestil 

staršem v šolsko publikacijo, fotokopiranje delovnih in učnih listov ter drugega učnega gradiva, 

priprava tekmovanj (npr. tekmovanje Znam za več ali Kenguru), vodenje evidenc lastnega 

nadurnega dela za vodstvo šole, iskanje knjižničnega gradiva, sestavljaje pisnih preverjanj in 

ocenjevanj znanja, priprava dodatnih vaj za učno šibkejše učence in učenke ter dodatnega dela za 

sposobnejše učence in učenke, oblikovanje modelov novoletnih voščilnic za izdelavo in prodajo 

na šolskih sejmih, prodajanje izdelkov na prazničnih sejmih, sodelovanje pri obletnicah šole, 

izobraževanje na podiplomskem študiju, objavljanje strokovnih člankov, sodelovanje na 

seminarjih in posvetih itd. Glede na vse našteto lahko ugotovimo, da je pravilnik premalo 

natančno naštel zadolžitve profesoric razrednega pouka oz. jih je veliko tudi spregledal.  

 

Opaziti je, da se profesoricam neprestano povečuje delovna obremenitev s sodelovanjem pri 

vodenju, upravljanjem, spremljanjem načrtov, medsebojno koordinacijo timskega dela, 

poučevanjem heterogenih skupin otrok, vključevanjem otrok s posebnimi potrebami, 

zunajšolskimi dejavnostmi, interesnimi dejavnostmi ipd. Preobremenjenost profesoric bi lahko 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

50 
 

znižali z zmanjšanjem delovne obveze in vključitvijo vsega njihovega dela v delovnik, ki ga 

porabijo za šolsko delo, torej z zmanjšanjem administracije in posvečanjem pozornosti samo 

poučevanju in delu z učenci in učenkami, za kar so se tudi usposabljale. Vse drugo 

administrativno delo pa naj bi na posebnem delovnem mestu opravljal njihov pomočnik, 

svetovalec, strokovnjak za IKT ali delavec z nižjo izobrazbo od univerzitetne (Working 

conditions and pay 2003).  

 

Delovne obremenitve profesoric se ne more meriti samo z urami njihovega delovnika, saj 

moramo upoštevati še stres, ki ga povzročajo kurikularne spremembe, vpeljevanje IKT, 

preverjanje, ocenjevanje ipd. Čeprav je delovnik profesorice skupaj s poučevanjem in drugim 

šolskim delom primerljiv z obremenitvijo v drugih poklicih javnega sektorja, pa se njegova urna 

obremenitev meri tudi s stresom. Od profesoric se pričakuje veliko in nenehno prilagajanje na 

delovne naloge in obseg pedagoškega dela (Working conditions and pay 2003), poleg 

univerzitetne izobrazbe pa tudi posebna vrsta predanosti oz. zavezanost dejavnosti, ustanovi in 

ljudem v njej (Kralj in Rener 2007).  

 

Delovni čas profesoric ni natančno opredeljen ali poenoten, obseg njihovega dela pa tako 

raznolik in dinamičen, da se ga besedno in časovno ne da opredeliti. Delovne obremenitve in 

časovni pritiski se stopnjujejo, zato opravljanje profesorskega poklica pomeni zelo stresno delo.  

 

2.2.3.2 Psihološka zahtevnost opravljanja profesorskega poklica 

 

Če se frustracije, konflikti, problemi in težave pojavljajo prepogosto, nas začnejo obremenjevati 

in postanejo duševne obremenitve. Pojavi, ki telesno in duševno obremenjujejo našo osebnost, so 

stresorji, posledice le-teh pa so stres. Stres je odziv našega organizma na delovanje stresorjev 

(Musek 1997). Stres je posledica interakcije med določenimi dejavniki iz okolja ter psihološkimi 

dejavniki. Je posledica transakcije med posameznikom in njegovim okoljem. Posameznik je v 

procesu stresa dejaven udeleženec, saj ljudje lahko iste stresorje različno doživljamo (Depolli 

Steiner 2008). Na stres reagira telo s hormonskim draženjem z adrenalinom in noradrenalinom, 

pa tudi s kortizolom in testosteronom, ki v človekovem organizmu dolgoročno povzročijo več 

škode kot koristi. Prilagoditev na stres pomeni nenehno prisotnost enega izmed hormonov, 

povečano napetost in pospešeno presnovo, kar posameznika izčrpa in prehitro iztroši (Ščuka 
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2008). Posebna vrsta duševne obremenitve je duševna kriza, najpogosteje pa jo povzročajo 

dogodki, ki preprečujejo oz. ovirajo izpolnjevanje pomembnih življenjskih ciljev. Kopičenje 

negativnega distresa ne vpliva negativno le na duševno počutje, pač pa tudi na telesno zdravje 

posameznika (Musek 1997). Npr. mobing na delovnem mestu ima za rezultat emocionalno, 

mentalno in telesno izžetega človeka (Troman in Woods 2001). Stres lahko povzroči tudi razvoj 

bolezni (Depolli Steiner 2008). Številne raziskave so dokazale bistveno povezanost med 

stresnimi dogodki in psihofizičnimi težavami kot so depresija, anksioznost, rakava obolenja, 

infekcije in podobno (Musek 1997). 

 

Stresne situacije so pogostejše pri določenih poklicih. Profesorski poklic sodi med zelo stresne 

poklice, pa tudi slovenske profesorice v splošnem doživljajo relativno visok stres (Depolli 2003). 

Po stresnosti je na drugem mestu takoj za kontrolorjem letenja (Youngs 2001). Različni avtorji 

(Bradfield in Jones 1985, Hidge idr. 1994, povz. po Wilhelm, Dewhurst Savellis in Parker 2000) 

menijo, da so profesorice in profesorji izpostavljeni stresu tako kot predstavniki in predstavnice 

drugih poklicev, poleg tega pa še dodatnemu poklicnem stresu, značilnemu samo za profesorski 

poklic.  

 

Kot vidimo, so avtorji glede tega, kako stresen je profesorski poklic, deljenega mnenja. Iz 

raziskav je mogoče ugotoviti, da glede stresnosti profesorskega poklica na razredni stopnji ni 

enotnega mnenja o tem, kako stresen je ta poklic. 

 

Profesorice in profesorji se s stresom srečujejo na treh področjih: na področju dela z učenkami in 

učenci (agresivnost otrok, negativen odnos otrok do šolskega dela, ocenjevanje znanja); na 

področju strokovnega dela (družbeni status, plačilo, vsiljen ritem dela, igranje poklicne vloge, 

nemoč pri reševanju problemov, preobremenjenost, uvajanje novosti, monotonost dela, 

nezbranost zaradi bolezni); ter na področju odnosov s sodelavkami in sodelavci (nerazumevanje 

in nevoščljivost med zaposlenimi, položaj zaposlenih v odnosu do oblasti in nadrejenih, 

pomanjkanje povratnih informacij, kritike staršev in način napredovanja) (Mihalič in Skok 

1997). 

 

V literaturi, ki obravnava faktorje stresa v poklicu profesoric in profesorjev se navaja devet 

skupin faktorjev stresa: pričakovanja, samoizpolnitev, osebne potrebe, odnosi z otroki, 
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kompetentnost, notranji konflikt, konfliktne vrednote in situacije, družbena sprejetost ter 

profesionalna omejenost. Profesorice doživljajo stres zaradi neustrezno postavljenih ciljev 

(pričakovanja); strahu pred neopaznostjo rezultatov njihovega dela, razmišljanja o boljšem 

uspehu na vodstvenih delovnih mestih, ujetosti v svet izobraževanja (samoizpolnitev); potrebe 

po višjem statusu in spoštovanju, redkih pohval s strani nadrejenih, možnosti počasnega 

napredovanja, ne-cenjenosti dela s strani drugih, nizkega plačila (osebne potrebe); pomanjkanja 

časa zase, za družino, rekreacijo in sodelovanje v skupnosti (družbena sprejetost); nezadostne 

avtonomija in avtoritete v razredu, veliko pisarniškega dela ter pogoste bolniške odsotnosti z 

dela (profesionalna omejenost) (Youngs 2001). Faktorje stresa bi lahko v grobem razdelili tudi 

samo v dve skupini, na poklicne in osebne. Poklicni faktorji so moteči učenci in učenke, veliko 

pisarniškega dela, odsotnost napredovanja na delovnem mestu, konfliktni odnosi s sodelavci, 

nerazumevanje vlog, nenehne spremembe, obsežnost načrtovanja dela. Osebni faktorji pa so 

povezani z zdravstvenim stanjem, medsebojnimi odnosi, prostim časom, ekonomskim 

standardom in drugimi življenjskimi pogoji (Gold in Roth 1994). V nadaljevanju so 

predstavljene natančnejše navedbe konkretnih stresogenih šolskih dejavnikov.  

 

Stresogeni dejavniki oz. faktorji na področju šolstva so: slabo načrtovane šolske zgradbe (Brown 

in Ralph 1992, povz. po Depolli 2003), pomanjkanje kabinetov za zaposlene (Kyriacou in 

Sutcliffe 1978, povz. po Depolli 2003; Blatnik Mohar 1996; Kobolt 1993), neustrezne učilnice 

(Kyriacou in Sutcliffe 1978, povz. po Depolli 2003; Blatnik Mohar 1996; Kobolt 1993), 

neustrezna opremljenost učilnic, odsotnost klimatskih naprav v prevročih učilnicah, za hrbtenico 

neprimerni stoli za zaposlene in drugo neustrezno pohištvo, preslabe luči (Šalehar Stupica 1996), 

nezadostna kakovostna sredstva za izvajanje pouka (Milstein, Golaszewski in Duquette 1984, 

povz. po Depolli 2003), hrup, neustrezno ogrevanje prostorov, prepih, nezdrava hrana, slaba 

organizacija pouka, pomanjkanje časa za malico, preveč zahteven urnik (Šalehar Stupica 1996), 

nediscipliniranost otrok (Kyriacou in Sutcliffe 1978, povz. po Depolli 2003; Blatnik Mohar 

1996; Depolli 1999), nemotiviranost otrok (Milstein, Golaszewski in Duquette 1984, povz. po 

Depolli 2003), odnos otrok do šolskega dela (Glavač 1999), nasilje v razredu (Brown in Ralph 

1992, povz. po Depolli 2003; Glavač 1999), delo s težavnimi otroki brez ustreznega strokovnega 

znanja (Galton in MacBeath 2008), nizka samopodoba zaposlenih (Šalehar Stupica 1996), odnos 

z otroki, odnos s starši in šolsko skupnostjo (Brown in Ralph 1992 in 1998, povz. po Depolli 

2003), pričakovanja staršev (Horvat 2001, povz. po Depolli 2003; Brown in Ralph 1992, povz. 
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po Depolli 2003), določila nacionalnega kurikuluma (Travers in Cooper 1990, povz. po Depolli 

2003; Galton in MacBeath 2008), spremembe kurikuluma (Brown in Ralph 1992, povz. po 

Depolli 2003), pretirano in pogosto preverjanje znanja (Galton in MacBeath 2008), ocenjevanje 

znanja (Travers in Cooper 1990, povz. po Depolli 2003), eksterno preverjanje znanja (Brown in 

Ralph 1992, povz. po Depolli 2003), pritiski zaradi doseganja ciljev kurikuluma, pisanje priprav 

zaradi inšpekcije (Galton in MacBeath 2008), nedoslednost in nejasnost v opredeljevanju 

poklicne vloge ter konfliktnost med njenimi posameznimi deli (Kobolt 1993), odgovornost za 

prihodnost otrok (Milstein, Golaszewski in Duquette 1984, povz. po Depolli 2003; Kobolt 1993; 

Horvat 2001), zahtevana samostojnost pri izvedbi pouka (Depolli 1999), prilagodljiv delovnik z 

nestalnim urnikom dela ter posledično nujnost nenehnega fizičnega in psihičnega prilagajanja na 

nov ritem (Kobolt 1993), spremembe narave dela (Galton in MacBeath 2008), stalne spremembe 

(Travers in Cooper 1990, povz. po Depolli 2003; Galton in MacBeath 2008; Brown in Ralph 

1992, povz. po Depolli 2003), inovacije, šolska uprava in administracija (Brown in Ralph 1992 

in 1998, povz. po Depolli 2003), neizpolnjene službene obveznosti in samopričakovanja (Ko, 

Chan, Ali in Boey 2000, povz. po Depolli 2003; Burke in Greenglass 1995, povz. po Depolli 

2003), kompleksnost dela (Depolli 1999), delovna obremenjenost (Boyle, Borg, Falzon in 

Baglioni 1995, povz. po Depolli 2003; Depolli 1999), nepotrebne naloge in neustrezna šolska 

pravila (Ko, Chan, Ali in Boey 2000, povz. po Depolli 2003), ozek okvir delovnih nalog (Burke 

in Greenglass 1995, povz. po Depolli 2003), omejena udeležba pri vodenju in možnost poklicne 

kariere (Kobolt 1993), pomanjkanje možnosti napredovanja (Travers in Cooper 1990, povz. po 

Depolli 2003), slaba šolska klima (Kyriacou in Sutcliffe 1978, povz. po Depolli 2003; Blatnik 

Mohar 1996), slabi delovni odnosi v ustanovi kot npr. mobing na delovnem mestu (Kobolt 

1993), nezadostna opora sodelavcev (Ko, Chan, Ali in Boey 2000, povz. po Depolli 2003), 

pomanjkanje socialne opore na delovnem mestu (Depolli 1999, povz. po Depolli 2003), slabo 

vodstvo in njihova organizacija (Brown in Ralph 1992, povz. po Depolli 2003), spor z 

nadrejenimi in njihova nezadostna opora (Ko, Chan, Ali in Boey 2000, povz. po Depolli 2003), 

pomanjkanje vladne podpore (Travers in Cooper 1990, povz. po Depolli 2003), nespoštljiv odnos 

do profesoric in profesorjev (Glavač 1999; Travers in Cooper 1990, povz. po Depolli 2003), 

družbena vloga in status poklica (Horvat 2001; Boyle, Borg, Falzon in Baglioni 1995, povz. po 

Depolli 2003), nezadovoljstvo s poklicnim statusom (Depolli 1999), neustrezne plače glede na 

obremenitev (Travers in Cooper 1990, povz. po Depolli 2003), pomanjkanje stimulacije na 

delovnem mestu (Burke in Greenglass 1995, povz. po Depolli 2003; Šalehar Stupica 1996 ), 
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prenizko finančno vrednotenje poklica (Horvat 2001), ovirano družinsko in zasebno življenje 

(Ko, Chan, Ali in Boey 2000, povz. po Depolli 2003) ter pomanjkanje prostega časa (Travers in 

Cooper 1990, povz. po Depolli 2003). 

 

Mobing na delovnem mestu je eden izmed vse bolj pomembnih faktorjev stresa. Troman in 

Woods (2001) sta v eni izmed svojih raziskav o faktorjih stresa v šolstvu ugotovila, da ga nad 

osnovnošolskimi profesoricami in profesorji izvajajo vodstvo šole, profesorice in profesorji 

sami, njihovi sodelavci in sodelavke, učenke in učenci ter njihovi starši in sicer tako, da 

profesorice besedno in fizično ponižujejo, šikanirajo, mučijo, opravljajo ter namerno 

preobremenjujejo. K stresu doprinesejo tudi osebnostne lastnosti kot so visok psihoticizem, 

introvertnost in nevroticizem (Fontana in Abouserie 1993, povz. po Depolli 2003) ter avtoritaren 

način vodenja razreda, za katerega so značilni stalno nadzorovanje vedenja otrok, brezoseben 

odnos do otrok, enosmerna komunikacija, nezaupanje do otrok ter usmerjenost k moraliziranju in 

kaznovanju (Harris, Halpin in Halpin 1985, povz. po Depolli 2003). Poleg osebnostnih lastnosti 

pa stres pri profesoricah povečuje tudi njihova obremenitev z materinsko in gospodinjsko vlogo. 

Ugotovljeno je bilo, da se slovenske matere s predšolskimi otroki po zaposlenosti uvrščajo v sam 

evropski vrh (Batistič Zorec 1996), kar pomeni, da so slovenske profesorice kot matere, žene in 

gospodinje bolj obremenjene. Tako ne preseneča, da se profesorice v primerjavi s profesorji 

pogosteje znajdejo v stiskah (Wilhelm, Dewhurst Savellis in Parker 2000). »Ženske na primer 

bolj prizadenejo: konflikt med vlogo žene in matere in profesionalno vlogo, dominacija moških 

vodij na pretežno "ženskem polju", problem neprestanega dokazovanja strokovne kompetence, 

pričakovanje, da se ženska v skladu s svojo feminilnostjo vselej nežno in čuteče vede, četudi 

marsikdaj v teh poklicih potrebuje tudi odločnost in vztrajnost.« (Kobolt 1993, 34)  

 

Najbolj znana posledica stresa pri delavcih in delavkah v šolstvu je sindrom izgorelosti (Depolli 

Steiner 2008). Izgorevanje je značilno tudi za zdravstvo in socialo, torej za tiste poklice, kjer gre 

za delo z ljudmi in nudenje pomoči drugim. Zaposleni v delo vložijo veliko osebnega dela in 

čustev (Horvat 2001), zato se ravno v teh poklicih sčasoma pokažejo fizična, psihična in 

čustvena izčrpanost zaposlenih (Zdovc 1998) ter težave na področju njihovega mišljenja (Ščuka 

1999). Izgorelost je kroničen, negativen in čustven odziv na delovne strese (Hallsten 1993, 

Maslach 1999 in Penko 1994, povz. po Demšar 2008) in pomeni naraščanje telesne, psihološke 
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in vedenjske disfunkcionalnosti. Je posledica nepretrganega toka stresorjev oz. kroničnega stresa 

(Hallsten 1993, Maslach 1999 in Penko 1994, povz. po Demšar 2008).  

  

Za izgorelost so značilni čustvena izčrpanost, depersonaliziranje drugih ljudi, zmanjšan občutek 

osebnega dosežka (Maslach in Leiter 1997, povz. po Depolli Steiner 2008), nemotiviranost za 

delo, jeza, strah, depresija, nezadovoljstvo (Demšar 2008), telesna izčrpanost, kronična 

utrujenost, psihosomatske motnje, bolezni, apatičen odnos do vseh in vsega, tesnoba, 

razdražljivost, raztresenost, nezmožnost koncentracije, počasnost, nekreativnost, cinizem, 

pesimizem, nestrpnost, neprilagodljivost, nevljudnost, konfliktnost v odnosu z drugimi ter 

izrazita želja po menjavi službe oz. poklica (Ščuka 1999). Stres in izgorelost sta vedno pogosteje 

vzrok tudi poklicnih bolezni (Ščuka 2008). 

 

Raziskave so pokazale, da izgorelost na delovnem mestu navadno doleti »delovne narkomane« 

(Dougan 1993). Pogosteje jo doživljajo začetniki (Gold 1992, povz. po Demšar 2008), tisti, ki 

dobijo pozitivne povratne informacije o svojih sposobnostih in spretnostih, pa so manj dovzetni 

zanjo (Russell, Altmaier in Velzen 1987, povz. po Demšar 2008). Slovenska raziskava, ki je 

ugotavljala stanje izgorelosti med slovenskimi profesoricami in profesorji na osnovnih in 

srednjih šolah je pokazala, da mnogi pri svojem delu doživljajo izgorelost ter da jih dobra tretjina 

doživlja izgorelost zmerno oz. zelo pogosto, skoraj dve tretjini pa zmerno ali visoko. Raziskava 

je pokazala tudi to, da tisti zaposleni, ki svoje službene probleme pogosteje zaupajo svojim 

bližnjim, tudi pogosteje doživljajo čustveno izčrpanost in imajo do učencev in učenk bolj 

neoseben odnos. Organizacija, v kateri je posameznik zaposlen, ima pomembno vlogo pri 

preprečevanju izgorelosti. Socialno oporo pri soočanju s stresom in izgorelostjo pa lahko poleg 

sodelavcev in sodelavk ter nadrejenih dajejo tudi supervizorji in supervizorke, zakonski partnerji 

in partnerke ter prijatelji in prijateljice. Žal so pri izgorelosti profesorice in profesorji velikokrat 

prepuščeni sami sebi, zato želijo mir in se oddaljijo od ljudi. Če se položaj v službi kljub 

prizadevanjem ne spremeni, je bolje zamenjati službo (Demšar 2008).  

 

Poučevanje je postalo bolj zahtevno in terja vse več prilagodljivosti. Obseg kompleksnosti in 

obremenitev pritiskov je v postmodernem svetu postal resnično nezaslišan (Galton in MacBeath 

2008). 
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Profesorice so poleg navadnega poklicnega stresa deležne še dodatnega stresa, značilnega samo 

za njihov poklic, ki se po stresnosti uvršča na drugo mesto. Kljub temu, da zaradi fizične in 

psihične izčrpanosti veliko slovenskih profesoric in profesorjev doživlja visoko stopnjo 

izgorelosti, pa niso deležni ustreznega ravnanja. 

 

2.2.3.3 Napredovanje profesoric razrednega pouka na delovnem mestu, v plačilne razrede 

in nazive 

 

Osebni dohodek ima socialno in motivacijsko vlogo. Socialna vloga zagotavlja preživetje, 

eksistenco in reprodukcijo, motivacijska vloga pa delo povezuje z višino plače (Jurančič 1990). 

Plača je osnovni vir, s katerim zagotavljamo sredstva za življenje sebi in svoji družini (Svetlik 

1996a). V preteklosti so imeli takrat še učitelji in učiteljice enako izobrazbo in delovno obvezo, 

ne pa tudi plače. Takratne učiteljice so dobivale le 80% plače pod pretvezo, da ne vzdržujejo 

družino, ko pa se poročijo, se s tem odrečejo tudi službi (Milharčič Hladnik 1995). Danes 133. 

člen Zakona o delovnih razmerjih zapoveduje enako plačilo žensk in moških. Delavci naj bi za 

enako delo in za delo enake vrednosti prejeli enako plačilo ne glede na spol (Delovna zakonodaja 

za šolske zavode 2003). Dodatki k plači so subvencionirana prehrana, prevoz na delo, povrnitev 

telefonskih stroškov, uporaba službenega vozila v privatne namene, plačana najemnina za 

stanovanje in soudeležba pri delitvi dobička (Svetlik 1996a). Pri profesoricah razrednega pouka 

so dodatki k plači subvencionirana prehrana, prevoz na delo, dodatek za delovno dobo, polovica 

dodatka za magisterij oz. doktorat in simboličen dodatek za razredništvo. Dodatek k plači dobijo 

tudi tiste profesorice, ki poučujejo na geografsko manj ugodnih lokacijah kot so odročna, 

podeželska ali socialno neugodna območja ter tiste, ki poučujejo heterogene skupine. V Sloveniji 

dodatka za delo z učenci in učenkami z učnimi težavami in posebnimi potrebami ni, je samo 

zmanjšan normativ števila otrok v razredu. Nadurnega dela se jim tudi ne izplačuje, saj gre vse 

dodatno delo za doprinos manjkajočih ur za šolske počitnice, ko otrok ni v šoli, občasno pa se 

povrnejo stroški s službo povezanih potovanj, ko so profesorice na izobraževanju oz. na 

seminarjih.  

 

Učitelji so se že od vsega začetka spopadali z revščino, saj so bili po plači na slabšem od 

dninarjev, včasih so tudi beračili in po vasi pobirali miloščino. V mestih so dobivali malenkost 

višje plače, pa tudi pravico do pokojnine. Večinoma so se ukvarjali še s postranskimi opravili, 
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saj je bila njihova plača nizka ali pa so poleg poučevanja prostovoljno pomagali še v cerkvi 

(Cencič 1989). Podoben položaj takrat še učiteljev zaznava tudi Fatur (1990), ki je opozoril, da 

na njihov položaj vpliva družba s svojo močjo tako, da jih zaradi nizke plače sili k ukvarjanju še 

z drugimi dejavnostmi npr. čebelarstvom ali ovčerejo. Kako pa je s plačami danes? 

 

Callaghan (1996, povz. po Wilhelm, Dewhurst Savellis in Parker 2000) poroča, da so profesorice 

in profesorji potrdili, da so slabo plačani in da kljub daljšemu dopustu velikokrat delajo 

nadpovprečno več časa. Tudi nekatere kitajske statistike poročajo, da profesorice in profesorji 

delajo 9,67 ur na dan in imajo nižje plače od povprečja (Wang 1988, povz. po Bolin 2007), v 

večini evropskih držav pa je plača osnovnošolskega profesorja oz. profesorice nižja ali enaka 

BDP na prebivalca države. V Sloveniji se začetne plače glede na izobrazbo ne razlikujejo, saj je 

univerzitetna izobrazba pogoj za vstop v ta poklic. Pri napredovanju po plačni lestvici se vsake 

tri do štiri leta upoštevajo izkušnje in druga stalna strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja. 

Po plačni lestvici v določenem napredovalnem obdobju profesorice in profesorji lahko 

napredujejo za en ali največ za dva plačilna razreda hkrati, pri čemer jih lahko ovirajo 

ravnateljeve slabe ocene delovne uspešnosti (Working conditions and pay 2003). Poleg 

napredovanja po plačilnih lestvicah profesorice v Sloveniji napredujejo tudi v nazive mentorica, 

svetovalka in svetnica in sicer vsake štiri leta v primeru, da zberejo dovolj napredovalnih točk, s 

čimer si lahko delno povišajo tudi plačo. 

 

Po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (2002, 2008, 2009 

in 2010) profesorice razrednega pouka lahko napredujejo v strokovne nazive tako, da dobijo s 

strani nadrejenega oceno delovne uspešnosti, se dodatno izobražujejo in usposabljajo ter opravijo 

dodatna strokovna dela znotraj ali izven zavoda. Oceno delovne uspešnosti podajo ravnatelji oz. 

ravnateljice na podlagi profesoričinega dela z učenci in učenkami oz. drugimi udeleženci in 

udeleženkami izobraževanja in usposabljanja, na podlagi sodelovanja s starši, sodelovanja in 

timskega dela z drugimi strokovnimi delavkami, uporabe strokovnega znanja ter drugega dela, ki 

je posebnost stroke oz. delovnega mesta zaposlenega. Za nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje v vzgoji in izobraževanju se štejejo vsi programi profesionalnega usposabljanja 

strokovnih delavk, pa tudi opravljena specializacija, magisterij ali doktorat znanosti, ki niso 

pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu. Za dodatno strokovno delo se štejejo mentorstvo 

učencem in učenkam, hospitacije in nastopi za študentke, delavnice za starše, vodenje aktiva, 
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priprava razstav, organizacija prireditev, vodenje taborov in šol v naravi, organizacija tekmovanj, 

sodelovanje na strokovnem posvetu, organizacija seminarja, delo na projektih, vodenje študijskih 

skupin, izvedba predavanj in delavnic izven zavoda, objava strokovnih člankov in didaktičnih 

vaj, vodenje krožkov za odrasle, vodenje interesnih dejavnosti, organizacija gostovanja tuje šole, 

referati na kongresu ali konferenci na državni ravni, avtorstvo knjige, objava raziskave ali članka 

v tuji reviji, delo na projektih na državni ravni, organizacija mednarodnega posveta ali seminarja, 

referat na mednarodni konferenci, avtorstvo delovnega zvezka, priročnika ali učbenika ipd. 

Ostale dejavnosti, ki jih navaja pravilnik, pa zaradi svoje narave za profesorice razrednega pouka 

niso najbolj aktualne, dostopne ali izvedljive.  

 

V naziv mentorica lahko napredujejo tiste profesorice razrednega pouka, ki imajo najmanj štiri 

leta delovne dobe, so uspešne pri svojem delu, so uspešno končale programe nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oz. so pridobile dodatna funkcionalna 

znanja v skupnem seštevku štiri točke ter so opravile različna dodatna strokovna dela, 

ovrednotena z najmanj štirimi točkami. V naziv svetovalka lahko napredujejo tiste profesorice 

razrednega pouka, ki imajo naziv mentorica najmanj štiri leta, so uspešne pri svojem delu, so 

uspešno končale programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju 

oz. so pridobile dodatna funkcionalna znanja v skupnem seštevku pet točk. Poleg tega pa so 

opravile še različna dodatna strokovna dela in zbrale najmanj 18 točk, od tega najmanj devet 

točk za dodatna strokovna dela, ki so ovrednotena z dvema točkama ali več. V naziv svetnica 

lahko napredujejo tiste profesorice, ki imajo naziv svetovalka najmanj pet let, so uspešne pri 

svojem delu, so uspešno končale programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja oz. so 

pridobile dodatna funkcionalna znanja v skupnem seštevku sedem točk. Poleg tega pa so 

opravile različna dodatna strokovna dela in zbrale najmanj 38 točk, od tega najmanj 18 točk za 

dodatna strokovna dela, ki so ovrednotena s tremi točkami ali več. Pridobljeni nazivi mentorica, 

svetovalka in svetnica so trajni. Iste točke za izobraževanja in dodatno delo, ki so jih profesorice 

uveljavile pri napredovanju v strokovne nazive, ne morejo uveljaviti še pri napredovanju v 

plačilne razrede (Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 2002, 

2008, 2009 in 2010). 

 

Pri profesorskem poklicu je zagotovljena minimalna diferenciacija na področju napredovanja v 

strokovne nazive, v drugih poklicih pa se napredovanje kaže kot opravljanje dela na zahtevnejših 
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delovnih mestih. Napredovanje v šolstvu praktično ni mogoče, saj so vodstvene funkcije kot so 

ravnatelj in pomočnik ravnatelja ter strokovna dela kot jih npr. opravljajo pedagoški svetovalci 

tako redka, da jih večina pedagoških delavcev v okviru svojega celotnega napredovanja ne more 

realno pričakovati (Jurančič 1990). Sicer pa tudi študentke/študentje svojega poklica ne 

zaznavajo širše kot na ravni razreda in zbornice (Valenčič Zuljan 2001b).  

 

Leta 2013 je bilo v vzgoji in izobraževanju zaposlenih skupno 17804 osnovnošolskih profesoric 

in profesorjev v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, profesoric in profesorjev v oddelkih 

podaljšanega bivanja, svetovalnih delavk in delavcev, vodstvenih delavk in delavcev ter drugih 

strokovnih delavk in delavcev. Med njimi je bilo 4,5 % vodstvenih delovnih mest, ki jih je 

zasedlo 73,2 % žensk in 26,8 % moških (Učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi delavci 2013).  

 

Profesorice ne zamenjujejo delovnih mest ter minimalno napredujejo, saj na vodstvenih in bolje 

plačanih delovnih mestih prevladujejo moški. Ustrezno plačilo in možnost napredovanja 

pomenita socialno in motivacijsko vlogo ter vplivata na zadovoljstvo s poklicnim, delovnim in 

zasebnim življenjem. 

  

2.2.3.4 Karierne možnosti in perspektivnost profesorskega poklica  

 

Preden predstavimo karierne možnosti in perspektivnost feminiziranega profesorskega poklica, 

moramo najprej osvetliti kariero in perspektivnost poklicev z vidika spola, iz katerega izhajajo 

bistvene razlike v karieri moških in žensk. Šola dekletom omogoča izobraževanje v različnih 

smereh, raznovrstne delovne kvalifikacije ter samostojno poklicno kariero, hkrati pa jim vloge, 

ki jih v času njihovega odraščanja začrtajo kultura in mediji ter ekonomska sfera, omeji 

perspektivnost (Ule 2008). Tudi Kump (2010) ugotavlja podobno in sicer, da se ženske srečujejo 

z ovirami, poznanimi pod pojmom »stekleni strop«, ki pomeni pregrado prikritih norm in 

nerazumljivih pričakovanj, torej organizacijske in individualne ovire, ki so posledica kulturnih in 

ekonomskih dejavnikov v neki družbi in sposobnim ženskam onemogočajo uresničitev vseh 

potencialov ter dostop do najvišjih položajev. Ženskam so odprte visoke stopnje izobraževanja, 

ne pa tudi ustrezne višje stopnje v poklicni karieri, kar pomeni, da lahko pričakujejo manjše 

karierne vzpone in poklicni uspeh. Sicer pa gospodarstvo ne potrebuje toliko univerzitetno 

izobraženih ljudi kot jih izobrazi izobraževalni sistem, ne nazadnje je podaljšano izobraževanje 
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žensk nemalokrat odsev njihovih manjših možnosti na trgu delovne sile (Ule 2010). Oakley 

(2000) pa opozori še na drug vidik dosežene izobrazbe, opaža namreč, da ženske kljub visoki 

izobrazbi ne opravljajo toliko različnih poklicev kot moški z enako izobrazbo, kar pomeni, da 

visoka izobrazba pri ženskah ni zagotovilo za boljše zaposlitvene možnosti. V Sloveniji so 

ženske zastopane najnižje na hierarhični lestvici, na vodilnih položajih pa jih je malo, čeprav so 

visoko izobražene (Trg dela in zaposlovanje 2010). Tudi Rener (2000) ugotavlja, da je več žensk 

kot moških zaposlenih na nižjih ravneh zaposlitvene hierarhije in v manj kvalificiranih 

dejavnostih. Raziskave so pokazale, da ženske kljub višji izobrazbi težje najdejo zaposlitev, se 

redkeje samozaposlijo, so slabše plačane v primerjavi z moškimi in imajo posledično manjše 

karierne možnosti (Trg dela in zaposlovanje 2010). 

 

Ženske imajo manj zanesljive poklicne kariere kot moški in redkeje dobijo bolje plačana delovna 

mesta kot moški. Prav tako imajo ženske več težav kot moški tudi takrat, ko se oži zaposlitveni 

trg ali je čas družbenih kriz (Ule 2010). Za Slovenijo je značilna močna prekarizacija 

intelektualnega dela, tako profesorskega kot tudi raziskovalnega, kjer je nadpovprečno več žensk 

in mladih, celotno področje vzgoje in izobraževanja pa ima 31,3 % zaposlenosti za določen čas. 

Takšno ravnanje ima individualne in skupinske posledice kot so izčrpanost, depresija in druge 

zdravstvene težave ter prokreacija, vrnitev na raven izpred 100 let, ko je zakon ženskam v 

šolstvu prepovedoval družinsko življenje. Danes služba za določen čas pomeni enako kot zakon 

prepovedi družinskega življenja včasih, rezultat je enak, le pristop je bolj prefinjen (Rener 

2008a). Kariero pa ženske delajo tudi doma, saj opravijo večino gospodinjskega in družinskega 

dela, povezanega z nego in vzgojo otrok. Domačega dela pa je kljub napredni tehnologiji vedno 

več, saj se je ob neštetih gospodinjskih strojih in pripomočkih oblikovala nova ideologija, to je 

ideologija brezmadežno čistega in urejenega gospodinjstva. Ženske delajo tudi doma tako, da 

kmetujejo, se ukvarjajo z domačo obrtjo, pomagajo partnerju pri njegovem delu ali pa so 

prostovoljke (Rener 2000). 

 

V Evropi so ženske za enako delo plačane približno 17 % manj kot moški. Vzroka za razlike v 

plači sta trajno zapostavljanje oz. diskriminacija žensk ter trajna neenakost na trgu dela. Nižja 

plača pa dolgoročno pomeni tudi nižjo pokojnino, torej večjo revščino za ženske. Leta 2007 so 

ženske dosegale 92,2 % povprečne mesečne bruto plače moških, to je 107 EUR manj (Vertot, 

Divjak in Brnot 2010).   
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V vsakem poklicu so ženske prej podvržene proletarizaciji kot moški. Vzroki so lahko 

seksistična praksa zaposlovanja in napredovanja, pomanjkanje pogojev, v katerih delajo ženske, 

v načinu, kako je kapital zgodovinsko koloniziral patriarhalna razmerja ali v zgodovinski 

povezanosti poučevanja in gospodinjenja. Višina proletarizacije določenega statusa je odvisna od 

njegove povezanosti s spolno delitvijo dela (Apple 1992). Te ugotovitve so pomembne za 

razumevanje, zakaj so celo na tistih delovnih področjih, kjer prevladujejo ženske, na vodilnih 

mestih večinoma moški. Skubic Ermenc (2014) v prispevku o menedžmentu v izobraževanju 

avtorice Vrcelj izpostavlja, da so ženske na tistih področjih delovanja, ki so povezana z močjo in 

oblastjo, nizko zastopane; če pa jim že uspe prebiti »stekleni strop«, so pa pri ohranjanju 

pridobljenega položaja nenehno izpostavljene številnim težavam in oviram. Njena raziskava je 

pokazala, da drugi dvomijo v sposobnosti žensk, njihov uspeh pa pripisujejo poznanstvu z 

ustreznimi moškimi ali sorodstvenim povezavam. Kljub vedno bolj feminiziranemu delu v 

šolstvu vodilna delovna mesta še vedno zasedajo moški, kakor tudi še vedno prevladuje stališče, 

da profesoricam kot likom skrbne in tople matere zaradi usklajevanja službenih in družinskih 

obveznosti bolj ustreza poučevanje, moškim pa upravljanje. Kateri pa so tisti pravi razlogi, 

zaradi katerih je na vodilnih delovnih mestih tako malo žensk? Avtorica je z raziskavo odkrila 

dve skupini razlogov: tiste, na katere ženske ne morejo neposredno vplivati, ter tiste, na katere 

lahko vplivajo. Razlogi, na katere ženske ne morejo vplivati so strukturni razlogi, organizacijska 

kultura, organizacija dela in vrednote, patriarhalna družina in mačistični etos delovne 

organizacije; razlogi, na katere lahko vplivajo, pa so lastni stereotipi o vlogi ženske, premalo 

samozaupanja in poguma ter nezaupanje in zavist med ženskami. Njena raziskava je pokazala, da 

ženske na poti do vodstvenih delovnih mest ovira kompleksen labirint spolnih stereotipov, 

organizacijskih ovir in potreb po vzpostavljanju ravnotežja med družino in delom. Ekonomija na 

prvo mesto postavlja uspeh, pri čemer so moški v prednosti, saj so manj kot ženske obremenjeni 

s čustvenimi in organizacijskimi skrbmi za družino. 

 

Raziskav o karieri profesoric razrednega pouka ni, je pa za našo raziskavo zanimiva raziskava s 

področja kariere žensk na univerzi, ki je razkrila, da so ženske na univerzah zaposlene pogosteje 

kot moški za določen ali nepopoln delovni čas ter pogodbeno, da počasneje napredujejo, so 

redkeje na najvišjih akademskih položajih ter dobijo manj univerzitetnih in nacionalnih nagrad in 

priznanj. Pregled zastopanosti žensk v pomembnih organih, komisijah in funkcijah na ljubljanski 

univerzi kaže, da imajo moški pri univerzitetnih dejavnostih še vedno prevlado. Med leti 1929 in 
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2009 je bilo na Univerzi v Ljubljani podeljenih 71 častnih doktoratov, od tega so ga dobile samo 

štiri ženske. V letih 1997 in 2009 naziv »častna senatorka« ni bil podeljen nobeni ženski (Kump 

2010). Povečevanje števila žensk med visokošolskimi profesorji pripisujemo slabo plačanemu 

pedagoškemu poklicu, zaradi česar se mnogi moški umikajo pedagoškemu delu in odhajajo na 

bolje plačana področja, v politiko, gospodarstvo in zasebni sektor (Zaviršek 2001). Moški 

prehajajo na zanesljivejša in bolje plačana delovna mesta zunaj univerze, vse manj privlačna in 

tvegana delovna mesta na univerzah pa prepuščajo ženskam. Tako ženske postopoma postajajo 

»zmagovalke med poraženci« (Kump 2010). Če niti ženskam z najvišjimi akademskimi naslovi 

na univerzi ni uspelo v karieri, le kako bo profesoricam razrednega pouka v osnovnih šolah? 

Pravzaprav bi lahko prispodobo »steklenega stropa« iz univerz prenesli tudi na osnovno šolo, 

kjer s kariero žensk ni nič drugače.  

 

Patriarhalna oblastna razmerja, organizirana okrog odnosov moških ravnateljev do večinskega 

profesorskega osebja ne more blagodejno vplivati na kapital in državo, zato bo potrebno za 

vzpostavitev boljše institucije odnose med spoloma sprevreči (Apple 1992). Zakaj je tako? 

Večina profesoric se ne čuti dovolj ambiciozna za vodstvena delovna mesta, saj meni, da 

vodenje šole povzroča neravnotežje med delom in družinskim življenjem, zato raje ostane v 

razredu kot pa da bi bila v vlogi ravnateljic preveč zdoma in ločena od svojih otrok (James in 

Whiting 1998 in d`Arbon idr. 2001, povz. po Galton in MacBeath 2008), pa tudi do višjega 

plačila na vodstvenih mestih ji ni, saj ji poučevanje, katerega ima po njenem mnenju že v genih, 

ob spremljanju napredka učencev in učenk prinaša notranje zadovoljstvo (Galton in MacBeath 

2008). Pa faktor notranjega zadovoljstva odtehta tudi zadovoljstvo profesoric z višino plače, ko 

gre za primerjavo njihove plače v primerjavi s plačami drugih primerljivih univerzitetnih 

poklicev? Ali notranje zadovoljstvo odtehta vse ostale družbene značilnosti profesorskega 

poklica, ko gre za perspektivnost poklicnega življenja? Skubic Ermenc (2014) v prispevku o 

menedžmentu v izobraževanju avtorice Vrcelj izpostavlja, da so tudi ženske lahko učinkovite 

vodje, če so sposobne, karizmatične, organizirane, prilagodljive, naravnane k izzivom ter imajo 

podporo delovne organizacije in družine. Prav tako izpostavlja tudi to, da bi se stanje izboljšalo, 

če bi v kurikule vključili glas žensk ter tudi dekletom privzgajali voditeljske lastnosti kot so 

pogum, samozavest, asertivnost in inovativnost. Po njenem mnenju so spolne vloge samo 

civilizacijski konstrukti, zanjo pa bo družba enakopravna za oba spola šele takrat, ko bo ženskam 

omogočila osvajanje vodstvenih funkcij brez sočasnega zatiranja njihove ženskosti ne glede na 
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to, kaj jim ženskost in ženska identiteta pomenita ali kako ju doživljajo. Poklicno uspešne in 

samozavestne ženske namreč nemalokrat naletijo na neodobravanje žensk in moških, saj jih le-ti 

označijo za brezspolne in neženske (Oakley 2000).  

 

Kljub prej naštetim oviram, na katere naletijo profesorice na svoji poklicni poti kot ženske, 

matere in gospodinje, pa napredujejo oz. nazadujejo tudi znotraj poklica samega. Po Hubermanu 

(1993) gredo profesorice skozi pet različnih kariernih faz, ki so: preživetje in odkrivanje (1−3 

leta delovne dobe), stabilizacija (4−6 let delovne dobe), poklicna aktivnost/eksperimentiranje ali 

negotovost/revizija (7−18 let delovne dobe), sproščenost ali konservativnost (19−30 let delovne 

dobe) ter izpreganje (31−40 let delovne dobe), ki je lahko sproščeno ali zagrenjeno. Faze lahko 

profesorico peljejo v zadovoljstvo z delom, osmislitev poklicnega življenja ali v nezadovoljstvo 

in zagrenjenost na drugi strani. Poučevanje kot tako pa naj ne bi bilo kariera za vse življenje 

(Moore in Johnson 2004, povz. po Galton in MacBeath 2008).  

 

Ženske imajo drugačne karierne možnosti kot moški, njihovi feminizirani poklici pa drugačno 

perspektivnost. Njihove karierne možnosti so kljub visoki izobrazbi omejene z družbenimi, 

kulturnimi, vzgojnimi, vrednotnimi, strukturnimi, organizacijskimi in individualnimi ovirami, saj 

se pogosto zaposlijo le za določen čas, navadno na nižjih delovnih mestih, delajo tudi doma, so 

težje zaposljive, pa tudi slabše plačane.  

 

2.2.4 Vrednotenje in doživljanje profesorskega poklica 
 

Vrednote so pojmi, ki se nanašajo na stvari in kategorije, ki jih visoko vrednotimo in h katerim si 

prizadevamo (Musek 1997). Vrednote so verjetno ena izmed najbolj splošnih in psihološko 

zanimivih ter izjemno pomembnih kategorij naše privlačnostne motivacije. Različni pojmi imajo 

za vsakega posameznika različno vrednost oz. privlačnost ter so bolj ali manj (ne)zaželeni. 

Vrednote so pojmi, ki se nanašajo na stvari in kategorije, katere visoko vrednotimo in za katere 

si prizadevamo. So posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko 

cenimo ter usmerjajo naše interese in vedenje kot življenjska vodila. Vrednote so motivacijski 

cilji najvišjega hierarhičnega reda (Musek 1982, 1993b, povz. po Musek 2000). Vrednote so 

pojmovanja ali prepričanja o zaželenih končnih stanjih ali vedenjih, ki presegajo specifične 

situacije, usmerjajo in vodijo izbiro ter so urejena po pomembnosti. So posebna vrsta ciljev, 
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povezanih z različnimi interesi in motivacijskimi področji (Schwartz in Bilsky 1987, povz. po 

Musek 2000). 

 

Ločimo dve vrsti vrednot; dionizične so vrednote uživanja in uspešnosti, apolonske pa ideali 

popolnosti in harmonije. Dionizične in apolonske vrednote delimo na štiri usmeritve in sicer na 

hedonske, statusne (vrednote moči in uspešnosti) in moralne (socialne oz. tradicionalne) ter 

vrednote izpolnitve (spoznavne oz. izpolnitvene) (Musek 1997). Statusne vrednote kot so moč, 

ugled, slava, denar in politični uspeh ter hedonske vrednote kot so veselje, zabava, vznemirljivo 

življenje, udobje, uživanje, zdravje in varnost spadajo med dionizične vrednote. Socialne oz. 

tradicionalne moralne vrednote kot so ljubezen, družinska sreča, razumevanje s partnerjem, 

delavnost, poštenost, mir in enakost ter spoznavne oz. izpolnitvene vrednote kot so resnica, 

modrost, umetnost, kultura, upanje in samoizpopolnjevanje pa sodijo med apolonske vrednote 

(Musek 2000). Poklic sodi med dionizične vrednote uspešnosti in uživanja (Musek 1997). 

 

V moralnem razvoju posameznika veljata zaporedje in hierarhija, ki spominjata na Maslowovo 

hierarhijo. V moralnem razvoju posameznika imajo najpomembnejšo vrednost najprej tiste 

stvari, ki so povezane s čutnimi ugodji in zadovoljstvi. Hedonska vrednotna usmeritev je prvotna 

in najbolj osnovna, šele nato začnejo v posameznikovem življenju vrednost pridobivati dosežki, 

uveljavljanje, moč ter drugi materialni in socialni pojavi. Kasneje začne človek vse bolj ceniti 

moralna in etična načela, dolžnosti in odgovornosti. Na še višji stopnji pa se človek usmerja k 

rasti, osebnostnem izpopolnjevanju, ustvarjalnosti ter samopreseganju (Musek 2000). Človek 

tako postopno prehaja skozi različna obdobja vrednotnih orientacij; od hedonskih k potenčnim, 

nato k moralnim in nazadnje k izpolnitvenim.  

 

Posameznik začne zgodaj sprejemati in ponotranjiti vrednotna merila svoje kulture. Nezavedno 

dvigamo ceno tistim dejavnostim s katerimi se ukvarjamo, to pa je tudi vzrok za razlike v 

vrednotnih hierarhijah različnih poklicev. Med ljudmi obstajajo vrednostne razlike pri različnih 

poklicih, za kar gre iskati vzroke že v procesu socializacije. Ker ženske vzgajajo bolj k varnosti, 

altruizmu in osebni morali, moške pa v smeri uspešnosti, storilnosti, uveljavljanju in 

kompetentnosti, obstajajo vrednostne razlike tudi glede na spol, torej med moškimi in ženskami. 

Raziskava je pokazala, da ženske bolj kot moški vrednotijo resnico, altruizem, prosti čas, 

varnost, upanje, izkazovanje, lepoto in zanimiv poklic, torej osebne, duhovne in socialne 
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vrednote; moški pa bolj kot ženske vrednotijo dobro hrano, zabavo, navezanost, napredek, 

spolnost, otroke, zdravje, fizični izgled in denar, torej čutne in materialne vrednote (Musek 

1989). Takšne ugotovitve kažejo na to, da so ženske bolj emocionalne, moški pa agresivnejši, 

kjer gre za tradicionalno povezane spolne vloge ženskih in moških. Kljub temu, da se spolne 

vloge spreminjajo, pa Musek (2000) ugotavlja in navaja, da se stereotipi ohranjajo še naprej 

(Avsec 2000, Bem 1994, 1997 in Musek 1995a).  

 

Ljudje različno vrednotijo poklice zaradi spolno zaznamovanih vzgojnih razlik v procesu 

socializacije ter zakoreninjenih družbenih in kulturnih stereotipov, zato vsi poklici s strani obeh 

spolov niso enako vrednoteni.  

 

2.2.4.1 Vrednotenje profesorskega poklica v preteklosti 

 

V preteklosti so poučevali oštirji, mežnarji, pisarji, študentje in vojaki, katerih glavni vir 

dohodka ni bilo poučevanje. V času drugega osnovnošolskega zakona iz leta 1805 je bilo 

poučevanje obravnavano kot nekaj lažjega in manj pomembnega, najpomembnejši poklic v tem 

času pa je bil duhovniški (Peček 1998). Po osnovnošolskem zakonu je postal učiteljski poklic 

državno definiran stan. Kljub enaki izobrazbi in delovni obvezi ženske učiteljice niso imele 

enake plače kot moški, saj jih niso obravnavali kot vzdrževalk družine, učiteljske plače pa so že 

takrat zaostajale za plačami v drugih poklicih (Milharčič Hladnik 1995). V 18. stoletju je bil 

učiteljski poklic v primerjavi z drugimi intelektualnimi poklici nizko cenjen in vrednoten 

(Cencič 1989). Kasneje je postal učitelj avtoriteta, steber družbe in je bil za župnikom 

najpomembnejša osebnost v kraju (Skale 1990). V 19. stoletju je bilo učiteljišče skoraj edino  

izobraževanje, dovoljeno ženskam. Menili so, da je poročena učiteljica slabša mati in žena ali 

slabša učiteljica in obratno (Milharčič Hladnik 1995). Po 2. svetovni vojni se je povečeval delež 

zaposlenih žensk zaradi potreb po več delovni sili, pa tudi zaradi vojne je bilo moških manj. V 

60. letih se je pod vplivom feminizma uveljavljala zahteva žensk do enakopravnosti v 

izobraževanju in zaposlovanju, pa tudi v organiziranem varstvu otrok (Batistič Zorec 1996).  

 

V pedagoški ideologiji je šola drugi dom, ki vsebuje tradicionalne poteze ženskega dela; takoj ko 

ima delo ženske poteze in ga opravljajo ženske, je manj plačano, brez avtonomije in 

razvrednoteno (Milharčič Hladnik 1992). Proces konstituiranja učiteljskega poklica je bil 
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umeščen v kontekst zgodovinskih zakonitosti družbeno določene spolne delitve dela, 

zgodovinskega koloniziranja patriarhalnih razmerij ter zgodovinske povezanosti poučevanja in 

gospodinjenja. Že od začetka nastajanja je bil povezan z družbeno neuglednostjo (Apple 1992).  

 

Ali lahko na vrednotenje poklica vplivata vsebina in višina izobrazbe, ki je potrebna za 

opravljanje nekega poklica? Kantov (1987) Spor fakultet obravnava razmerje med fakultetami, 

ki so tvorile takratno univerzo; teološka, pravna in medicinska kot zgornje in filozofska kot 

spodnja fakulteta. »Kajti k zgornjim fakultetam štejejo le tiste fakultete, katerih nauki sodijo 

glede na svojo tako ali drugačno ustrojenost – in glede na javnost svoje obravnave – na interesno 

področje same vlade. Tista fakulteta pa, ki skrbi le za interes znanosti, se imenuje spodnja, ker 

svoje ugotovitve lahko postavlja tako, kot se ji zdi prav. Vlado pa najbolj zanima to, kar ji daje 

najmočnejši in najtrajnejši vpliv na ljudstvo, in to so predmeti zgornjih fakultet. Zato si pridržuje 

pravico, da nauke zgornjih fakultet sama sankcionira, nauke spodnje pa prepušča lastni pameti 

učenih ljudi.« (Kant 1987, 19) Zgornje tri s pooblastilom vlade zagotavljajo ljudem večni, civilni 

in telesni blagor, spodnja pa je prepuščena izključno lastni pameti in se ukvarja z nauki, ki niso 

sprejeti kot vodilo na ukaz nekoga višjega, zaradi česar je svobodna.  

 

Kant utemeljuje odnos med fakultetami v duhu polaritet legalnega in moralnega, dolžnosti in 

svobode, delovanja in resnice, prakse in teorije. Resnica je lahko le um in ne biblija, deželno 

pravo in medicinska postava; čeprav je teologom, pravnikom in zdravnikom prepovedano 

karkoli jemati iz uma in tako žaliti avtoriteto in postavo. Ljudstvo hoče, da ga varajo opravniki 

fakultet kot vedeževalci in čarovniki in ne, da jih vodijo fakultetni učenjaki. Spor fakultet je 

utemeljen na principih uma samega. Če hoče človeški rod moralno napredovati, mora biti 

razsvetljen in poučen o svojih dolžnostih in pravicah, česar so zmožni le svobodni učitelji prava, 

filozofi in ne od države naročeni praktiki. Filozofi so svobodni in za državo, ki bi rada vedno 

vladala, nevarni. Na primeru Kantove obravnave razmerja zgornjih in spodnje fakultete je 

mogoča ponazoritev med javno in zasebno rabo uma (Zgaga 2002). 

  

Bolj kot to, katera fakulteta izmed teh štirih ima večji vpliv na ljudi, nas zanima, kaj imajo te štiri 

fakultete opraviti s pedagoško fakulteto in kje v tej shemi se le-ta nahaja. Zgaga (2002) 

ugotavlja, da morajo tudi pediatri dokončati študij medicine, čeprav ne delajo z odraslimi, ampak 

z otroki, kar pomeni, da se morajo tudi profesorice razrednega pouka izobraževati na univerzi, 
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čeprav delajo »samo« z otroki. Po mnenju Zgage je pedagoška fakulteta v svoji disciplinarni 

kompleksnosti "pomanjšana univerza" in bi si zato morala prizadevati, da je zgornja in spodnja 

hkrati. Ugotovimo lahko, da je pedagoška fakulteta potrebna in pomembna, saj vsebinsko 

pokriva mnogo različnih fakultet in akademij, ne vemo pa, zakaj je Kant kot tako potrebne in 

pomembne v svoji shemi spora fakultet ne omenja. 

 

V profesorskem poklicu so se ženske znašle zaradi svojega spola, zaznamovanosti z materinsko 

in gospodinjsko vlogo ter prepovedi vstopa na univerzo, prepustili pa so jim ga moški, ko je za 

njih postal preveč nadzorovan, neavtonomen, slabo plačan in necenjen. Profesorski poklic je 

potreboval nekaj stoletij, da je dobil svojo izobraževalno ustanovo in so ga začeli opravljati 

akademsko izobraženi ljudje. Kako pa je profesorski poklic vrednoten danes? 

 

2.2.4.2 Vrednotenje profesorskega poklica danes 

 

Kljub temu, da je Kantov Spor fakultet starejši vir, je njegova razlaga razmerij med glavnimi 

fakultetami še vedno aktualna. S Kantovim sporom fakultet je mogoče pokazati na 

neenakopravno vrednotenje fakultet tudi danes. Pravo in medicina sta obravnavana superiorno v 

odnosu do pedagoške fakultete, ki jo ljudje doživljajo kot drugorazredno. Dijak, ki se vpiše na 

pravno fakulteto je »več vreden« kot nekdo, ki študira na pedagoški fakulteti, čeprav sta oba 

študija univerzitetna. Profesorski poklic se je izoblikoval pozno, zaradi česar je bil v Kantovi 

shemi spora fakultet izvzet. Danes ta poklic obstaja tudi na razredni stopnji, kjer zaseda 

univerzitetni nivo izobrazbe, a je še vedno neustrezno vrednoten. Medicina in pravo povsem 

ustrezata merilom za profesionalnost poklica, poučevanje pa ne izpolnjuje ustreznih pogojev in 

zato sodi med polprofesije (Hoyle 1989, povz. po Peček 1998). Ugotovimo lahko, da samo 

višina akademske izobrazbe profesorskemu poklicu še ne zagotavlja večjega vrednotenja in se 

vzroki za neustrezno vrednotenje in doživljanje poklica nahajajo drugje. 

 

Profesorski poklic je feminiziran. Zaradi spolne delitve vlog so vsi feminizirani poklici 

nadzorovani, strokovno in intelektualno razvrednoteni, delovno preobremenjeni, nadzorovani, 

slabo plačani, družbeno neugledni, na vodilnih delovnih mestih pa so moški. Jeraj (2008) 

ugotavlja, da smo po stopnji največje feminiziranosti profesorskega poklica Slovenci primerljivi 

z drugimi evropskimi državami, izjeme so le Luksemburg, Danska, Finska in Nizozemska, kjer 
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je poučevanje na razredni stopnji visoko vrednoteno. Da so poklici z visokim deležem žensk 

manj cenjeni in da k padcu ugleda poklica prispeva povečana feminizacija poklica, ugotavljajo 

številni avtorji (Banks 1971, Basten 1997 in Vermeulen 2003, povz. po Everton, Turner, 

Hargreaves in Pell 2007). Drugače ne more biti, kajti aksiom spolno zaznamovanega vrednotenja 

dela pravi, da biološka funkcija ženske vedno determinira njeno ekonomsko funkcijo (Milharčič 

Hladnik 1995). Če primerjamo lastnosti profesorskega poklica pred sto leti in danes, ugotovimo, 

da ima še vedno značaj »prvega ženskega poklica, materinstva« in da se mu danes položaj ni 

bistveno izboljšal, saj se zaradi prezaposlenosti staršev materinski atribut poučevanja še bolj 

poudarja, na pedagoge pa prenaša vedno večji del starševstva (Kralj in Rener 2007).  

 

Poleg proletarizacije, intenzifikacije in feminizacije pa profesorskemu poklicu škoduje tudi 

neprimerno doživljanje poklica s strani drugih, torej neprofesorskih poklicev. Profesorski poklic 

je še vedno tarča kritik in polemik javnosti (Working conditions and pay 2003) ter še vedno nima 

dobre javne podobe (Adams 2003). Sicer je dobro zastopan, vendar ni med cenjenimi in najvišje 

vrednotenimi, saj predstavniki in predstavnice nepedagoških poklicev menijo, da to delo ne 

zahteva veliko napora in časa ter je malo plačano zato, ker ni direktno povezano s produkcijo 

(Porcheddu 1996). Da drugi poklici delo profesoric doživljajo kot manjvredno in da je slabše 

plačano, ugotavlja tudi Cencič (2000). Nizke plače skupaj z majhno avtonomijo na delovnem 

mestu zagotavljajo nizek družbeni status poklica (Gutman 2001), zato bolj ugledni in cenjeni 

poklici niso feminizirani (Ferligoj, Rener in Ule 1990). Tu pa gre spet za razlike v spolu, saj 

moški veliko bolj občutijo zniževanje statusa ter zmanjševanje ugleda lastnega poklica in skušajo 

v zvezi s tem tudi ukrepati; medtem ko so ženske za razliko od moških bolj zadovoljne s svojim 

poklicnim položajem (Poulsen 2005, povz. po Kump 2010). 

 

Navedeni razlogi za neustrezno vrednotenje profesorskega poklica so neutemeljeni, saj je, kot 

ugotavlja Jurančič (1990), najzahtevnejše in najodgovornejše delo izmed vseh aktivnosti v 

šolstvu ravno delo v neposredni operativi, torej v razredu. Pedagoško delo bi moralo biti 

vrednoteno v primerjavi s tistimi področji, ki zahtevajo enako strokovno usposobljenost v drugih 

dejavnostih. Podobno ugotavlja tudi Cencič (2000) in sicer, da profesorice delajo z najbolj 

občutljivimi v svojem razvoju – z otroki. Neustrezni postopki in ravnanja imajo lahko 

nepopravljive posledice na posameznikih, zato posledice profesorskega dela segajo dlje v 
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prihodnost kot bi se to zgodilo pri katerem drugem poklicu, a to, kot kaže, za ustrezno 

vrednotenje in cenenost poklica še vedno ni dovolj. 

 

Ob vsem navedenem so ženske zastonj delovna sila, njihovo delo pa samoumevno in brezplačno, 

tako doma in večkrat tudi na delovnem mestu. Družinsko delo, torej gospodinjenje ter vzgoja in 

nega otrok v družbi nimajo ekonomske vrednosti in niso priznani kot delo. Moški si brezplačno 

družinsko delo prisvojijo kot naravni dar s poroko. Četudi se ženska zaposli, se veliko ne 

spremeni, njen zaslužek je le dodatek k družinskemu proračunu, njihovo poklicno delo pa manj 

vredno od dela moških. Čeprav so se ženske zaposlile in tako zamajale tradicionalni pogled na 

socialne vloge moškega in ženske, to ni bilo dovolj za drugačno vrednotenje, se je pa družba 

okoristila s ceneno, a kvalitetno delovno silo. Ženska dela družba povezuje s porabo in 

delovanjem v zasebni sferi, moška pa s produkcijo in delovanjem v javni sferi (Ferligoj, Rener in 

Ule 1990). Kot kaže je lahko tudi brezplačno delo zadostna in sprejemljiva kariera za ženske. 

 

Kljub mnenjem, da profesorski poklic ni dovolj cenjen, pa večina ljudi profesoricam zaupa in 

njihov poklic primerja s socialnimi delavkami in knjižničarkami ter z medicinskimi sestrami in 

policisti s srednješolsko izobrazbo (Everton, Turner, Hargreaves in Pell 2007). Raziskava 

Slovenskega javnega mnenja CJMMK in FDV iz leta 2003 pa je v primerjavi ugleda 12 poklicev 

ugotovila, da se je profesorski znašel na petem mestu za zdravnikom, univerzitetnim 

profesorjem, direktorjem in inženirjem ter pred poslancem, duhovnikom, oficirjem, policistom, 

obrtnikom, kmetom in nekvalificiranim delavcem (Bernik 2004). Da bi dobili bolj realne 

rezultate, bi morala raziskava med seboj primerjati samo tiste poklice, ki dosegajo enako raven 

izobrazbe, torej univerzitetno. Iz nje tudi ni razvidno, ali gre za razredne, predmetne ali 

srednješolske profesorice in profesorje, kar ponovno nakazuje na smiselnost bolj natančnega in 

usmerjenega raziskovanja profesorskega poklica tudi na razredni stopnji.  

 

Zaradi spolno zaznamovanih vzgojnih razlik v procesu socializacije ter zakoreninjenih družbenih 

in kulturnih stereotipov so razlike v vrednotenju poklicev tudi zaradi spola, saj ženske in moški 

poklicev ne vrednotijo enako. Novejše raziskave so pokazale, da mlajši moški profesorskega 

poklica ne vrednotijo dovolj, mnenje žensk o vrednotenju poklica pa je v vseh starostnih 

skupinah brez odstopanj. Ena izmed raziskav je pokazala, da je vrednotenje lastnega poklica 

večje, če svoj poklic primerjamo z drugimi sorodnimi poklici, ki imajo slabši družbeni ugled in 
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obratno (Form in Geschwender 1962 ter Hodson 1985, povz. po Bolin 2007). Verjetno želja po 

tem, da bi predstavniki in predstavnice nepedagoških poklicev bolj cenili profesorski poklic, ni 

dovolj, glede na to, da, kot je pokazala ena izmed tujih raziskav, profesorji in profesorice sami 

podcenjujejo družbeni ugled lastnega poklica (Everton, Turner, Hargreaves in Pell, 2007). 

 

Peček (1998) meni, da bi profesorskemu poklicu dvignili veljavo tedaj, ko bi profesorice 

razrednega pouka začele zaupati v svojo lastno strokovnost ter si tako pridobile večjo delovno 

avtonomijo, kar pa si morajo izboriti same. Žal pa avtorica ne verjame, da so na ta korak 

pripravljene. Jeraj (2008) v raziskavi ugotavlja, da bi profesorski poklic lahko naredili bolj 

privlačen za moške, če bi se spremenilo mnenje o »materinski naravi« poklica, torej poklica, 

primernega za ženske. Prav tako ugotavlja, da bi se privlačnost poklica povečala z večjo 

cenjenostjo in boljšim družbenim statusom poklica, pa tudi z boljšim finančnim vrednotenjem 

dela, z nagrajevanjem uspešnosti dela in boljšimi napredovalnimi možnostmi. Po mnenju Skale 

(1990) so profesorice pomembno kolesce v »proizvodnji«, saj proizvajajo bodoče strokovnjake, 

ki bodo dvignili gospodarstvo, izobraževanje, zdravstvo, kulturo, šport in druge dejavnosti; 

osnovan šola pa je temeljni kamen pri hiši, brez katerega se hiša podre,saj brez poznavanja 

abecede znanosti ni mogoče graditi znanosti. Če se izognemo spolni zaznamovanosti poklica bi 

moral biti že to zadosten razlog za boljše vrednotenje profesorskega poklica.  

 

Profesorski poklic je še vedno zaznamovan s proletarizacijo, intenzifikacijo in feminizacijo, 

zaradi česar je slabo plačan, brez ustrezne delovne avtonomije, družbenega statusa, necenjen in 

družbeno neugleden. Ženske so že po naravi manj kritične do zniževanja poklicnega statusa ter 

zmanjševanja poklicnega ugleda kot moški, zato nas zanima, kako so se povezovale med seboj v 

preteklosti in kaj so za svoj položaj pripravljene storiti danes. 

 

2.2.4.3 Združeno delovanje in medsebojna povezanost profesoric razrednega pouka 

 

Ženska je bila v zgodovini po zakonih in v življenju deprivilegirana, ni imela možnosti 

dedovanja in volilne pravice, ni se smela šolati, učiteljicam pa je bila prepovedana tudi poroka 

(Kozmik 1996). V preteklosti so si za boljši položaj učiteljstva in njegovo večjo samostojnost 

prizadevala predvsem glasila. Okrog leta 1872 so jih izdajala učiteljska društva, v katera so bili 

povezani učitelji: učiteljsko društvo za slovenski Štajer v Ljutomeru je izdajalo glasilo Slovenski 
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učitelj, Slovensko učiteljsko društvo v Ljubljani pa glasilo Učiteljski tovariš. Ženski časopisi so 

vsebovali peticije in zahteve po dostopnosti študija na univerzi in enakih možnostih zaposlovanja 

(Peček 1998). Leta 1897 so učiteljice ustanovile Društvo učiteljic, ki je bilo ustanovljeno iz 

sindikalnih razlogov, saj so se uprle znižanju plač in se sklicevale na dejstvo, da velja za enako 

delo enako plačilo (Milharčič Hladnik 1995). Tudi Skale (1990) omenja, da so potekali 

sindikalni boji za primernejše vrednotenje pedagoškega dela, v katerih so se učiteljice spraševale 

o tem, kako si priboriti mesto v družbi, ki pripada učiteljem glede na njihovo vlogo v procesu 

usposabljanja bodočih soustvarjalcev evropske družbe. 

 

Potreba po sistematičnem spremljanju položaja žensk ter preprečevanju njihove diskriminacije in 

marginalizacije je leta 1992 pripeljala do ustanovitve samostojnega vladnega telesa, to je Urada 

za žensko politiko, ki si prizadeva za odpravo vsakršnega omejevanja ali izključevanja na 

podlagi spola; oblikuje in sprejema ukrepe za vzpostavljanje dejanske enakosti in spreminjanje 

tistih socialnih in kulturnih vzorcev, ki ohranjajo diskriminacijo ter pripravlja analize, poročila in 

gradivo kot podlago za konkretne ukrepe. Položaj žensk v politiki, odnos delodajalcev do žensk 

na porodniškem dopustu in seksistično rabo jezika je že raziskal, obravnava pa tudi pobude 

nevladnih ženskih organizacij, skupin in gibanj (Kozmik 1996).  

V Sloveniji ni bilo dovolj močnih ženskih gibanj, ki bi spodbujala k umestitvi ženskih študijev v 

učne programe fakultet, če pa se kje že izvajajo, se le kot fakultativni predmeti ali seminarji. Več 

o njih obstaja predvsem v obliki raziskovalnega, publicističnega in pedagoškega dela (Rener 

1996). Na znanstvenih magistrskih študijih Pedagoške fakultete na Univerzi v Ljubljani je bil 

med letoma 1999/2000 in 2009/2010 izbirni predmet Sociološki vidiki profesionalne identitete 

učiteljskega poklica, ki ga je izvajala dr. Mirjam Milharčič Hladnik. Na študijski smeri 

Poučevanje na razredni stopnji ga je v študijskem letu 2005/2006 izbralo osem študentk od 60 

vpisanih in sicer tri iz prvega letnika in pet iz drugega letnika. Študentka kot ženska, ki bo 

opravljala feminiziran poklic, pri tem predmetu izve več o zgodovini svojega družbenega in 

biološkega spola ter o svoji bodoči poklicni identiteti. To ji razširi obzorje in spremeni pogled na 

njen trenutni poklicni položaj in status, ki so ji ga določili moški. 

Danes so profesorice razrednega pouka prostovoljno vključene v Sindikat vzgoje, izobraževanja, 

znanosti in kulture Slovenije (2014) ali s kratico SVIZ, ki jim nudi brezplačno pravno pomoč, 

ugodno dopustovanje v počitniških stanovanjih in še nekatere druge ugodnosti, za kar je 
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potrebno plačevati tudi mesečno članarino. Sindikalno organiziranost v zadnjem času zamenjuje 

pozicija posameznika, ki si sam s svojimi kompetencami in na svoj način zagotavlja zaposlitev 

ter se bojuje proti brezposelnosti (Muršak 2009). Navidezna možnost individualne izbire poklica 

je vzrok, da mlade ženske ne prepoznajo diskriminacijskih mehanizmov in nimajo potrebe po 

organiziranem delovanju in aktivizmu (Ule 2010). Rener (2008a) ugotavlja, da so za določen čas 

zaposlene profesorice neorganizirane in medsebojno nepovezane. Avtorica je z raziskavo 

ugotovila, da se profesorice kot posameznice zanimajo za svoj položaj, pravice in dolžnosti ter se 

obračajo na Inšpektorat RS za delo, kjer iščejo pravne nasvete in pomoč, a več kot to ne naredijo.  

 

Kako je s povezovanjem profesoric razrednega pouka, ko gre za stroko? Profesorice in profesorji 

za razliko od zdravnikov, odvetnikov, obrtnikov in podjetnikov nimajo svoje pedagoške zbornice 

kot obstajajo npr. Zdravniška zbornica Slovenije, Odvetniška zbornica Slovenije ali Obrtno-

podjetniška zbornica Slovenije, katerih naloga je med drugim strokovno povezovanje. Pa imajo 

profesorice razrednega pouka vsaj svoje društvo? Pedagogi so povezani v Zvezo društev 

pedagoških delavcev Slovenije (ZDPDS), ki proučuje, razvija in bogati teorijo ter prakso na 

področju vzgoje in izobraževanja. V njej se združujejo društva in klubi pedagoških delavcev in 

delavk ter druga društva v Republiki Sloveniji s sorodno dejavnostjo in sicer: Slovensko društvo 

pedagogov, Društvo študentov andragogike in pedagogike, Društvo šolskih svetovalnih delavcev 

Slovenije, Društvo učiteljev tehničnega pouka Gorenjske, Društvo vzgojiteljev dijaških domov 

Slovenije, Pedagoško društvo Idrija, Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije, 

Aeroklub Krila Gora in Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika. Profesorice razrednega 

pouka nimajo niti svojega društva. 

Za boljši položaj svojega poklica so se ženske v preteklosti borile z učiteljskimi društvi, uradi, 

centri in glasili, danes pa nimajo ne ženskih študijev, podpore v sindikatu, svojega društva in ne 

pedagoške zbornice. Kljub temu, da so visoko izobražene intelektualke, dobro informirane in 

imajo nadpovprečne komunikacijske kompetence, jim te značilnosti še vedno ne zagotavljajo 

uspeha, saj se kot ženske na poti do uspeha še vedno srečujejo s številnimi ovirami. 

 

2.2.4.4 Vzroki opuščanja profesorskega poklica 

 

Glede na vzorce poklicnega razvoja lahko profesorice razdelimo v štiri skupine in sicer na tiste s 

pomembno in dolgotrajno poklicno identifikacijo; na tiste, ki svoj poklic spremenijo zaradi 

http://www.drustvo-sdp.si/index.html
http://www.drustvo-sdp.si/index.html
http://www.dsap-drustvo.si/informacije.php
http://www.svetovalnidelavec.si/
http://www.svetovalnidelavec.si/
http://www2.arnes.si/~ljzpds8/dutp/Drustvo/podatki.htm
http://www.dvdds.si/
http://www.dvdds.si/
http://www.bizi.si/PEDAGOSKO-DRUSTVO-IDRIJA/o-podjetju
http://www.bizi.si/DRUSTVO-UPOKOJENIH-PEDAGOSKIH-DELAVCEV-SLOVENIJE/o-podjetju
http://www2.arnes.si/~ljzpds1/aero/
http://www.sdunj.si/
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določenih ovir; na tiste, ki zaradi pomanjkanja izkušenj in sposobnosti ne zmorejo obnoviti 

samozaupanja; ter na tiste, ki obtičijo v samonezaupanju in dosežejo skromen uspeh pri snovanju 

novega cilja (London in Noe 1997). Profesorice, ki v svojem poklicu ne vztrajajo, sodijo v drugo 

skupino, torej med tiste, ki zaradi določenih ovir profesorski poklic zamenjajo za drugega.   

 

Življenje z obremenitvami se pri profesoricah odraža v užaljeni in jezni vdanosti v usodo ter v 

zavračanju nerešljivih situacij brez izhoda. Mednarodne raziskave so pokazale, da profesorice 

svoj poklic zapuščajo v zelo velikem številu. Raziskava OECD, Education policy analysis (2001, 

povz. po Galton in MacBeath 2008) je pri profesorskem poklicu ugotovila splošno 

nezadovoljstvo z izobraževanjem, pomanjkanje profesorjev ter zniževanje kriterijev za sprejem 

novih kandidatov. Ingersoll (2003, povz. po Galton in MacBeath 2008) je fenomen zapuščanja 

poklica že v začetku kariere poimenoval sindrom vrtljivih vrat, rezultati 15 let trajajoče raziskave 

avtorjev Wilhelm, Dewhurst Savellis in Parker (2000) pa so pokazali, da je 74 % profesorjev in 

profesoric zapustilo poklic že v prvih petih letih službovanja. 

 

Da bi profesorice motivirali za delo, je potrebno razumeti faktorje, ki vplivajo na njihovo 

zadovoljstvo z delom (Bolin 2007). Dobre plače so pogoj za privabitev mladih v profesorski 

poklic in za motiviranje že zaposlenih. Ena izmed privlačnih značilnosti in prednosti poklica je 

tudi varnost zaposlitve, saj zaposleni v tem poklicu pričakujejo, da bodo svoje delo lahko 

opravljali vse do upokojitve (Working conditions and pay 2003).  

 

Najpogostejši vzroki opuščanja poklica so delo z otroki (Everton, Turner, Hargreaves in Pell 

2007), heterogenost učnih skupin in večjezičnost v razredih (Galton in MacBeath 2008), težave z 

disciplino in vedenjem otrok (Galton in MacBeath 2008; Everton, Turner, Hargreaves in Pell 

2007; Working conditions and pay 2003), delo z zahtevnimi razredi brez ustrezne podpore 

(Wilhelm, Dewhurst Savellis in Parker 2000), druge težave, povezane z obvladovanjem učencev 

in učenk (Macdonald 1995), pomanjkljiva učna oprema (Working conditions and pay 2003), 

pomanjkanje povratnih informacij (Wilhelm, Dewhurst Savellis in Parker 2000) in avtoritete 

(Working conditions and pay 2003; Everton, Turner, Hargreaves in Pell 2007), nizke plače 

(Galton in MacBeath 2008; Working conditions and pay 2003; Macdonald 1995), slabe možnosti 

za napredovanje (Macdonald 1995), status poklica (Everton, Turner, Hargreaves in Pell 2007), 

nezadovoljstvo (Galton in MacBeath 2008), odgovornost (Everton, Turner, Hargreaves in Pell 
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2007), preobremenjenost (Working conditions and pay 2003), konflikti s sodelavci (Wilhelm, 

Dewhurst Savellis in Parker 2000) stres in izgorevanje (Galton in MacBeath 2008) ter 

pomanjkanje časa za zasebne interese (Macdonald 1995). 

 

Profesorji in profesorice so se pogosto prezaposlili v manjših podjetjih na delovnih mestih, ki 

zahtevajo veliko osebnih stikov in stikov z javnostjo. V novih službah so uporabili spretnosti, ki 

so jih pridobili s poučevanjem in sicer časovno planiranje, načrtovanje, sposobnost nagovora 

večjih skupin in komuniciranje z njimi ter samozaupanje v delo z zahtevnimi medosebnimi 

situacijami (Wilhelm, Dewhurst Savellis in Parker 2000). 

 

S to težavo se v Sloveniji še ne srečujemo, saj naše fakultete izobrazijo dovolj kadra, pa tudi 

zanimanje za ta poklic je med mladimi še vedno visoko. Raziskava iz leta 1991 je pokazala, da bi 

37 % profesoric takoj zapustilo svoj poklic, če bi imele nadomestno zaposlitev, saj profesorice 

menijo, da jih šola utruja, izčrpava in preobremenjuje (Skerbinek 1991). Novejše izsledke o 

željah profesoric glede menjave poklica oz. službe pa raziskujemo v doktorski raziskavi. 

 

Slovenske profesorice večinoma še vztrajajo v svojem poklicu, saj je konkurenca na trgu delovne 

sile velika, izobrazbeni profil ozek, zaposljivost žensk pa slaba. 
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2.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA PROFESORIC –  ŽIVETI KOT 

PROFESORICA RAZREDNEGA POUKA 

 
Do zdaj smo raziskovali vlogo poklicne vzgoje in spola v procesu socializacije ter predstavili 

profesorski poklic. Ugotavljali smo, kdo se zanj odloči, zakaj ga izbere, kakšne izobraževalne 

možnosti imajo ženske, kako so zaposljive in kako zadovoljne s svojo poklicno izbiro. 

Predstavili smo tudi poklicno vlogo, identiteto, feminiziranost, delovne razmere, vrednotenje in 

doživljanje profesorskega poklica. Pri delovnih razmerah so nas zanimali obseg dela in delovne 

zadolžitve v profesorskem poklicu, njegova psihološka zahtevnost, možnosti napredovanja ter 

perspektivnost poklica; pri doživljanju in vrednotenju poklica pa so nas zanimali njegova 

cenjenost in vrednotenje skozi čas, povezanost profesoric razrednega pouka ter vzroki 

zapuščanja poklica. Ugotovitve o tem, kako postaneš profesorica in kako je v tej vlogi biti, bomo 

v zadnjem poglavju v kontekstu zadovoljstva z delovnim življenjem in splošnim zadovoljstvom 

z življenjem skušali strniti v kakovost življenja profesoric razrednega pouka.  

 

Kakovost življenja je pojem za vse tiste pogoje, ki so potrebni za srečo in se meri s pokazatelji, 

ki zadovoljstvo omogočajo (Novak 1996). Kvaliteto življenja v skladu s trajnostnim razvojem 

delimo na ekonomsko, socialno in okoljsko domeno. Determinante blagostanja, ki vplivajo na 

kakovost življenja so: dostop do materialnih virov, družbeni odnosi in družbena podpora 

(ljubiti), percepcija družbe (biti) ter uporaba časa in ravnotežja med delom in življenjem. 

Kvaliteto življenja mora dvigovati razvoj, povečanje produktivnosti in ustvarjalnosti pa se kaže v 

izobraževanju, usposabljanju na delovnem mestu, zdravstvu ter v družbi na sploh (Slabe Erker in 

Lavrač 2009). Kakovost življenja je kompleksna kategorija, zato jo merimo z raznovrstnimi 

kazalci kot so objektivna dejstva (dolžina življenja, delež umrlih novorojencev, BDP na 

prebivalca); satisfaktorji, ki zadovoljujejo biološke, socialne in psihološke potrebe ter s 

satisfakcijami, ki merijo stopnjo zadovoljenosti naših potreb. Kakovost življenja je manj odvisna 

od zunanjih, objektivnih dejavnikov kot pa od notranjih, subjektivnih dejavnikov. Merimo ga s 

splošnim zadovoljstvom (Rus in Toš 2005). Na kakovost življenja vplivajo življenjske razmere 

in okolje, v katerem človek živi (Turnšek 1996). Materialne razmere manj vplivajo na kvaliteto 

življenja, bolj pa vplivata vsebinsko bogato delo in kakovost bivalnega okolja (Svetlik 1996b). 

Najpomembnejši element kakovosti življenja je zdravje (Černigoj Sadar in Brešar 1996a). 
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Ko so doseženi osnovni elementi kakovosti, nastopijo postmaterialistične potrebe, ki so želja po 

večji svobodi, samouresničevanju in samoregulaciji. Za procese modernizacije sta značilna 

sekularizacija vrednot in zadovoljevanje materialnih potreb; za postmoderno usmeritev pa je 

značilno materialno zadovoljevanje potreb kot sta duhovna blaginja in racionalna avtoriteta, 

poudarjena sta tudi pomen prostega časa in prijateljstva. V Sloveniji še vedno prevladuje 

moderni in manj postmoderni odnos do dela (Rus in Toš 2005). Ženske se bolj sprijaznijo z 

neugodnim dohodkom in zato ne izražajo posebnega nezadovoljstva (Svetlik 1996b). Podobno 

ugotavlja tudi Oakley (2000) in sicer, da so ženske bolj kot moški zadovoljne z enoličnim, 

nezahtevnim, slabo plačanim in podrejenim delom (Oakley 2000). Raziskava je pokazala, da 

imajo visoko kakovost življenja v nadpovprečju mladi in srednje stari moški s srednjo ali višjo 

izobrazbo, ki živijo v mestu; medtem ko imajo nizko in srednjo kakovost življenja starejše 

ženske z nižjo izobrazbo, ki živijo na vasi (Svetlik 1996b). Profesorski poklic opravljajo ženske, 

zato so izvzete iz skupine ljudi z visoko kakovostjo življenja, pa tudi nad delovnimi razmerami v 

šolstvu se ne pritožujejo. 

 

2.3.1 Kakovost delovnega življenja in zadovoljstvo z njim 
 

Zadovoljstvo z življenjem se ocenjuje preko izobrazbe, zaposlitve, materialnega standarda, 

nastanitve, zdravja in družbenega življenja (Slabe Erker in Lavrač 2009), skozi njega pa se izraža 

tudi psihična blaginja (Bernik 2004). Ugotovljeno je bilo, da je zadovoljstvo z življenjem 

povezano tudi s financami (Ferligoj 1996) in samovrednotenjem, ki je pri ženskah splošno nižje 

kot pri moških (Ramanigopal 2008). Med pomembnejše kazalce zadovoljstva z življenjem 

uvrščamo odnose med možem in ženo (Campbel idr. 1987 in Lukas 1993, povz. po Černigoj 

Sadar in Brešar 1996b), ki vplivajo na posameznikovo zadovoljstvo z življenjem v celoti. Dobri 

medosebni odnosi so vir duševnega in telesnega zdravja, saj že zavedanje možne podpore lahko 

zmanjša obremenitve (Argyle 1992, povz. po Černigoj Sadar in Brešar 1996b). V primerjavi z 

evropskimi državami se Slovenci in Slovenke po splošnem zadovoljstvu z življenjem nahajajo v 

povprečju (Rus in Toš 2005). Raziskava je pokazala, da je več Slovencev in Slovenk zadovoljnih 

z delom in stanovanjem kot z življenjem na sploh oz., da več kot šestina Slovencev in Slovenk s 

svojim življenjem ni zadovoljna (Svetlik 1996b). Pri profesoricah je bilo ugotovljeno, da na 

kakovost njihovega zasebnega življenj vplivajo razpetost med družino in profesionalnim 

življenjem, prekomerno delo ter odnašanje službenega dela domov (Galton in MacBeath 2008). 
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Kakovost življenja merimo s splošnim zadovoljstvom, zadovoljstvo z delom oz. z delovnim 

življenjem pa je najmočnejši pokazatelj kakovosti življenja in pomembnejši od socialnega 

kapitala. Ne nazadnje je delo sredstvo samouresničevanja posameznika (Rus in Toš 2005).  

 

Kakovost delovnega življenja vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z delovnim življenjem. Brez 

kakovostnega delovnega življenja pa tudi kvalitetnih rezultatov ni (Svetlik 1996a). S 

povečevanjem objektivnih pogojev dela se izboljšuje tudi zadovoljstvo z delom. Zadovoljstvo z 

delom je tem manjše, tem večja je kontrola vodij. Na zadovoljstvo z delom vplivajo v enaki meri 

plača, dobri fizični delovni pogoji, avtonomija ter pridobivanje in uporaba znanja pri delu; 

medtem ko zadovoljevanje materialnih potreb za zadovoljstvo z delom ni posebej pomembno 

(Svetlik 1996b). Kakovost delovnega življenja je sredstvo za povečanje produktivnosti s 

pomočjo boljše motiviranosti in večjega zadovoljstva delavcev, zmanjševanje stresnih situacij ter 

zmanjševanje odpora do sprememb (Werther in Davis 1987 ter Dessler 1988, povz. po Svetlik 

1996a). Nanj vplivajo položaj na trgu dela, delovni pogoji, status poklica, pestrost dela, 

medsebojni odnosi, varnost, socialna enakost, samozavest, zakonski stan, izobrazba, starost, 

spol, družbena podpora, prosti čas (Slabe Erker in Lavrač 2009), družinski odnosi, finančni 

položaj, osebna svoboda, vrednote in zdravje (Layard 2005). Pri kakovosti delovnega življenja 

(Allardt 1993, povz. po Svetlik 1996a) izhajamo iz treh skupin potreb: 1/ imeti in potrebe 

varnosti (materialne potrebe kot so plača, dodatki k plači in razporeditev delovnega časa/ 

verjetnost poškodb in obolenj pri delu, fizični delovni pogoji (hrup, delo na računalniku, 

monotonija, nenaravna telesna drža) in fizični napor pri delu (uporaba moči, znojenje pri delu); 

2/ socialna varnost in varnost zaposlitve); ljubiti (societalne potrebe kot so individualizacija dela 

(manj pomoči sodelavcev in timskega dela), kontrola delavcev s strani vodij, kontrola delavcev s 

pomočjo tehnologije, konflikti na delovnem področju in psihični napor) ter 3/ biti (osebnostne 

potrebe samopotrditve in osebnostne rasti kot so avtonomija med delovnim časom, avtonomija 

pri delu, vključenost v odločanje, učenje in uporaba znanja pri delu).  

 

Raziskava je pokazala, da Slovenci in Slovenke nimajo ravno dobrih možnosti za zadovoljevanje 

potreb "biti", "imeti" in "ljubiti". Vzrok za to je tudi v neustreznem vodenju in organizaciji dela 

(Svetlik 1996a). Naraščajoče nezadovoljstvo z delom je povezano s porastom postmodernih 

vrednostnih orientacij. O delu se ne sme grdo govoriti in vsak delavec naj bi mislil samo na to, 

kako bo več in bolje delal. Razmišljanje o naraščajočem odporu do dela je tabu, dovoljeno pa je 
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le občasno pritoževanje nad delom in še to le v zasebnih krogih (Kanduč 2003). V Sloveniji je v 

primerjavi z drugimi evropskimi državami delo nadpovprečno vrednoteno in se od 42 držav po 

pomembnosti uvršča na 7. mesto (Besanes, Inglehart in Moreno 1997, povz. po Rus in Toš 

2005). Slovenci v zvezi z delom poudarjajo osebnostni razvoj, zanimivost dela, možnost 

napredovanja in spoštovanje do dela, manj pa pomen plačila. V Sloveniji pomen dela bolj upada 

kot v drugih državah, pri čemer ženske pripisujejo delu večji pomen kot moški. Prav tako je želja 

po dobri plači in napredovanju manj izražena pri ljudeh z višjo izobrazbo in statusom, ki pa si 

zato bolj prizadevajo za osebnostni razvoj. Plačo pogosteje poudarjajo mlajši ljudje (Rus in Toš 

2005). V eni izmed raziskav je bilo ugotovljeno, da so Slovenci in Slovenke zadovoljni z delom, 

s kakovostjo delovnega življenja pa ne; da imajo visoko kakovost delovnega življenja ljudje, ki 

so zadovoljni z delom, imajo visoko plačo, dobre delovne pogoje in malo kontrole v službi; pa 

tudi, da je zdravstveno stanje žensk slabše od moških (Černigoj Sadar in Brešar 1996a). 

 

Tudi Svetlik (1996b) ugotavlja podobno in sicer, da imajo visoko kakovost delovnega življenja 

tisti zaposleni, ki imajo visoko plačo, dobre fizične delovne pogoje, so malo kontrolirani s strani 

nadrejenih, so pri delu samostojni, lahko pridobivajo znanje in ga uporabljajo ter so hkrati 

zadovoljni z delovnim življenjem. Takšnih pa naj bi bilo med 14 % in 35 % zaposlenih, od tega 

največ starejših delavcev z visoko izobrazbo. Avtorjeva raziskava je pokazala tudi to, da ima pri 

zadovoljevanju materialnih potreb visoko kakovost delovnega življenja le slaba petina 

zaposlenih, med katerimi prevladujejo ponovno moški srednje generacije z višjo in visoko 

izobrazbo. Avtor v raziskavi ugotavlja, da ima nizko kakovost zadovoljevanja materialnih potreb 

na področju dela kar polovica zaposlenih, kjer je največ mladih žensk z nižjo ali srednjo 

izobrazbo. Na splošno je zadovoljstvo z delom visoko, kakovost delovnega življenja pa ne. 

Zadovoljstvo in motivacijo delavcev bi bilo po mnenju avtorja mogoče povečati z izboljšanjem 

delovnega okolja in povečanjem avtonomije ter s plačami motivirati vsaj dve tretjini zaposlenih. 

O delovnem življenju in zadovoljstvu z njim je bilo narejenih nekaj delnih raziskav tudi na 

področju profesorskega poklica, zato bomo poskušali v nadaljevanju ugotovitve o delovnem 

življenju in zadovoljstvu z njim pokazati še na primeru profesorskega poklica.  

 

Na zadovoljstvo profesorjev in profesoric z delovnim življenjem vpliva veliko faktorjev in sicer 

so to družbeni status poklica, položaj na trgu dela, izobrazba, akademska preteklost, študijski 

program, področje diplome, vrsta zaposlitve, varnost zaposlitve, plačilo, dolžina delovne dobe, 
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področje poučevanja, intenzivnost in pestrost dela, poklicni stres, stres ob ocenjevanju, velikost 

organizacije, klima organizacije, vpliv in vedenje vodstva, medsebojni odnosi z vodstvom in 

odnosi s kolegi, spol, starost, zakonski stan, osebnostne lastnosti, samozavest, samouresničitev, 

prosti čas, družinski odnosi, osebna svoboda, vrednote in zdravje. Odsotnost teh faktorjev se 

kaže v nezadovoljstvu zaposlenih, izboljšanje teh faktorjev pa nezadovoljstvo lahko le zmanjša, 

ne vodi pa v zadovoljstvo. Teorija potreb zagovarja, da je zadovoljstvo zaposlenega odvisno od 

povezave med potrebami posameznika in značilnostmi poklica. Večja kot je povezanost med 

njima, večje je zadovoljstvo zaposlenega (Bolin 2007).  

 

Raziskava iz leta 1991 je pokazala, da je 36 % profesoric in profesorjev popolnoma 

nezadovoljnih z delovnim življenjem, saj nimajo ustreznih delovnih pogojev, preveč otrok v 

razredu, nenehno doživljajo časovno stisko ter opravljajo šolsko delo tudi doma in v času 

bolniške. Raziskava je pokazala, da šolske skrbi in probleme nosi domov in razmišlja o njih kar 

80 % profesoric in profesorjev (Skerbinek 1991). Visoko kakovost delovnega življenja imajo 

ljudje, ki so zadovoljni z delom, imajo visoko plačo, dobre delovne pogoje in malo kontrole v 

službi. Raziskave o zadovoljstvu z delovnim življenjem profesoric in profesorjev so pokazale, da 

so ženske bolj zadovoljne z naravo dela kot moški (Chen in Sun 1994 in Saad 1991, povz. po 

Bolin 2007) in da je njihovo zadovoljstvo nizko pri plačah in delovni obremenitvi ter visoko na 

področju samouresničitve (Bolin 2007). Od vsega naštetega so profesorice zadovoljne samo z 

delom, nimajo pa visoke plače, dobrih delovnih pogojev ter malo kontrole v službi, kar pomeni, 

da ne dosegajo visoke kakovosti delovnega življenja.  

 

Pri zadovoljevanju materialnih potreb imajo visoko kakovost delovnega življenja moški srednjih 

let z višjo in visoko izobrazbo, nizko kakovost zadovoljevanja materialnih potreb pa mlade 

ženske z nižjo ali srednjo izobrazbo. Ker so profesorice razrednega pouka ženske, lahko 

povzamemo, da z vidika zadovoljevanja materialnih potreb pri njih ne moremo govoriti o visoki 

kakovosti delovnega življenja. Za profesorski poklic sta značilna nizka stopnja avtonomije ter 

visoka stopnja nadzora, kar pomeni, da imajo z vidika avtonomije profesorice razrednega pouka 

nizko delovno zadovoljstvo. Del kvalitete delovnega življenja sta tudi varnost ter fizično in 

mentalno zdravje zaposlenih. Profesorski poklic na razredni stopnji opravljajo ženske, za ženske 

pa so raziskave pokazale, da je njihovo zdravstveno stanje slabše od moških, kar pomeni, da 

imajo z vidika zdravja manj kvalitetno delovno življenje. Profesorski poklic je stresen ravno v 
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tistih točkah, ki vplivajo na zadovoljstvo z delovnim življenjem, ki je pomemben pokazatelj 

kakovosti življenja. Te točke so: trajanje delovnega časa, varnost zaposlitve, enakopravno 

obravnavanje zaposlenih, vloga zaposlenih pri soodločanju, osebna rast in napredek. Zanima nas, 

kakšna je storilnost s stresom obremenjenih in nezadovoljnih zaposlenih in kako varna je lahko 

izbira profesorskega poklica, če je po stresnosti na drugem mestu, takoj za kontrolorjem letenja.  

 

Že Apple (1992) je opozoril na to, da profesorice in profesorji delajo na dveh mestih, najprej v 

šoli, potem pa še doma ter tako izpostavil problem izkoriščanja neplačanega dela doma, kar ima 

za posledico napetost in konflikte. Zaradi družinskih obveznosti ter službenega dela doma je 

zasebno življenje profesoric precej okrnjeno.  

 

2.3.2 Determinante zadovoljstva z delovnim življenjem in splošno zadovoljstvo 

z življenjem 

 

Ker je zadovoljstvo z delovnim življenjem najmočnejši pokazatelj kakovosti življenja, bomo 

predstavili determinante zadovoljstva z delovnim življenjem. Razdelimo jih v pet skupin: položaj 

na trgu dela, delovni pogoji, pestrost dela, status poklica, družbena podpora in finančni položaj 

(1. skupina); medsebojni odnosi, družinski odnosi, varnost in socialna enakost (2. skupina); 

izobrazba, starost, spol in zakonski stan (3. skupina); prosti čas, osebna svoboda, samopodoba, 

pridobivanje na moči, zdravje in druge vrednote (4. skupina) ter sreča kot ekvivalent splošnega 

zadovoljstva z življenjem (5. skupina). O nekaterih izmed njih smo že pisali, v tem poglavju pa 

bomo zapisali več o plači, zaposlitvi, spolu, starosti, izobrazbi, prostem času, zdravju in sreči.  

 

V času osnovnošolske naredbe iz leta 1774 je bilo učiteljem dopuščeno, da so se, če jim je 

občina izplačala premalo denarja za njihovo delo, lahko ukvarjali s postranskimi dejavnostmi. 

Nekateri so opravljali še delo cerkovnika ali orglarja in pobirali šolnino, saj so zaradi nizkega 

dninarskega plačila pogosto živeli slabše od pastirjev in hlapcev. Zaradi nizkega plačila so moški 

začeli zapuščati učiteljski poklic. V 2. pol. 19. stol. so se učitelji po plačilu in delovnih razmerah 

uvrščali med proletariat. V času tretjega državnega osnovnošolskega zakona leta 1869 je bila 

učiteljska plača za moške prenizka, da bi z njo vzdrževali sebe in družino, zato so si bili spet 

primorani poiskati dodatne zaposlitve ter delati kot tajniki, v posojilnicah ali kmetijskih 

podružnicah (Peček 1998). Takratnim učiteljem niso zviševali plač zato, da se za ta poklic ne bi 
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odločali zaradi plačila, pač pa izključno zaradi plemenitih nagibov, torej ljubezni do otrok in 

izpolnitve svojega poslanstva (Schmidt1988c). 

 

Kako je danes s finančnim vrednotenjem dela, ki ga opravljajo ženske? Raziskave so pokazale, 

da imajo zaposlene ženske v povprečju od 10 % do 40 % nižje dohodke v primerjavi z moškimi. 

Visoko kvalificirana dela opravljajo ceneje kot moški, namenijo mu več časa in energije, emocije 

in navezanost pa so pripravljene dajati zastonj. Ženske so kot take slabo plačana delovna sila. 

Družinsko delo je vse neplačano žensko delo v zasebni sferi; gospodinjsko delo, kamor sodijo 

rutinska vzdrževalna dela kot so čiščenje, likanje, kuhanje, pa je del družinskega dela, ki 

zagotavlja materialno preživetje in obnavljanje delovne sile (Rener 2000). Finančno priznanje 

izhaja iz samopotrjevanja z delom. Gospodinjsko delo pa je v nasprotju z možnostjo 

človekovega samopotrjevanja, saj je neplačano (Oakley 2000). V vseh sodobnih družbah je 

družinsko delo spolno določeno in v glavnem žensko. Za takšen položaj je kriva tradicionalna 

socializacija žensk, zaradi katere so ženske dvojno obremenjene s plačanim delom v službi in 

neplačanim delom doma ter imajo težave prenašati lastno avtonomijo, strah pred odločanjem ter 

nelagodje pri srečevanju s tekmovalnostjo in konflikti (Rener 2000).  

 

Batistič Zorec (1996) ugotavlja, da znaša v Sloveniji delež zaposlenih mater s predšolskimi 

otroki približno 90 %, kar jih uvršča v sam evropski vrh, medtem ko je delež vrtčevskih otrok v 

starosti od tri do pet let v primerjavi z drugimi evropskimi državami nizek in znaša 51 %. 

Slovenske ženske so zaposlene, poleg tega pa skrbijo še za družino. Profesorice razrednega 

pouka so ženske, zato rezultati teh raziskav veljajo tudi zanje. 

 

Raziskava je pokazala, da so kazalci nižjega socialnega položaja ženski spol, starost nad 

štirideset let in nižja izobrazba. Pari, ki si delijo gospodinjska opravila, so v manjšini in tudi 

tedaj, ko se moški ukvarjajo z družinskimi opravili in gospodinjstvom, za to porabijo manj časa 

tedensko (6,3 ure) kot ženske (23,3 ure). Več sodelovanja med moškim in žensko je pri negi in 

vzgoji otrok, ko ima par predšolske otroke, kjer ženske za to spet porabijo več časa kot moški 

(Černigoj Sadar in Brešar 1996b). Profesorice razrednega pouka kot ženske delajo tudi doma in 

sicer 17 ur tedensko več od moških, pa tudi za nego in vzgojo otrok porabijo več časa kot oni.  
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Avtorici Černigoj Sadar in Brešar (1996b) sta v raziskavah ugotovili, da si mlajši odrasli redko 

ustvarijo samostojno gospodinjstvo, da jih kar 83,7 % še živi pri starših, ravno tako kot pri 

starših živi tudi 36,2 % mladih staršev s predšolskimi otroki. Avtorici sta ugotovili, da imajo 

najboljši stanovanjski standard mladi brez otrok, najslabšega pa starši s predšolskimi otroki. 

Ugotovili sta tudi to, da največje pomanjkanje občutijo družine s tremi ali več otroki in 

enostarševske družine, v finančnih zadregah pa se najpogosteje znajdejo družine z otroki. 

Ugotovili sta tudi, da mlajši starši doživljajo psihične obremenitve in finančne stiske ravno v 

svojem najproduktivnejšem življenjskem obdobju, saj so slovenske ženske v primerjavi z 

evropskimi zaposlene za polni delovni čas, medtem ko so matere z majhnimi otroki drugje v 

Evropi zaposlene samo za polovičnega oz. manj od polnega. Rener (2008a) v svoji raziskavi 

ugotavlja, da segajo posledice zaposlovanja mladih profesoric začetnic za določen čas širše v 

njihovo zasebno in družinsko življenje. Skrbijo jih negotove materialne razmere, saj ne dobijo 

odobrenih kreditov za stanovanje ter posledično težje načrtujejo družinsko življenje, predvsem 

pa takšna zaposlitev vpliva na njihovo samopodobo in samozavest. Iz ugotovitev raziskav lahko 

sklepamo, da si mlajše profesorice redkeje ustvarijo samostojno gospodinjstvo ali si zaradi 

negotove zaposlitve ne upajo načrtovati družino, tiste, ki pa otroke že imajo, pa imajo slabši 

stanovanjski standard, se pogosteje znajdejo v finančnih stiskah ter so zaradi dela v službi in še 

doma z družinskim ter gospodinjskim delom še dodatno psihično obremenjene. 

 

Ivančič (1996) ugotavlja, da izobraženi ljudje bolje presojajo svoje življenjske razmere, ljudje z 

več različnimi znanji in spretnostmi pa lažje poiščejo dodatne vire zaslužka, ki izboljšajo njihov 

gmotni položaj. Oakley (2000) ugotavlja, da sta glavni oviri za spolno neenakopravnost v 

poklicih poroka in gospodinjenje, ter da se akademsko izobražena zaposlena ženska od 

akademsko izobraženega moškega razlikuje v tem, da tri do štirikrat verjetneje kot moški ni 

poročena. Profesorice razrednega pouka so visoko izobražene, a imajo ozek zaposlitveni profil, 

saj se lahko zaposlijo le v razredu, zaradi česar težje poiščejo dodaten vir zaslužka. Profesorice 

imajo kot ženske zaradi poroke ter dodatne obremenitve z družinskim delom oteženo kariero.   

 

Prosti čas je najširša možnost človekovega osebnega razmaha in samouresničevanja. Brez 

prostega časa človek kot samoaktivno bitje ne razvija samega sebe, se ne spreminja, socializira 

in kultivira (Mrmak 1978). Skozi prosti čas človek izraža svojo osebnost v najvišji stopnji 

svobode, svoje interese in ustvarjalne možnosti ter pokaže svojo identiteto. Prosti čas je možnost, 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
83 

 

 

 

v kateri človek poišče in izbira tiste dejavnosti, ki mu najbolj ustrezajo, ga izobražujejo,  

usposabljajo in razvijajo v želeni smeri (Lešnik 1986). 

 

Način preživljanja prostega časa je povezan z ekonomskimi in socialnimi viri ter s 

posameznikovimi psihičnimi in duhovnimi sposobnostmi. To, da posameznik prekine rutino 

vsakdana in si vzame čas samo zase, je pogoj za ohranjanje psihofizičnega ravnotežja. Černigoj 

Sadar (1996) ugotavlja, da so ženske bolj usmerjene v hišne praktične dejavnosti, ki jih izvajajo 

doma, moški pa v rekreacijo zunaj doma. Dandanes se govori o kulturi pretiranih obremenitev. 

Tisti, ki prostega časa nimajo ali ga imajo premalo, so tudi najmanj zadovoljni. Ovire za 

kvalitetno preživljanje prostega časa izhajajo iz pomanjkanja denarja, časa in, predvsem pri 

ženskah, iz družinskih obveznosti, slabega zdravstvenega stanja in pomanjkanja ustrezne družbe. 

Raziskave so pokazali, da so ženske v aktivnem preživljanju prostega časa v slabšem položaju 

kot moški (Černigoj Sadar 1996). Profesorice razrednega pouka so ženske, kar pomeni, da pri 

ohranjanju psihofizičnega ravnotežja niso najbolj uspešne. Zaradi družinskih obveznosti, 

neustrezne družbe ter slabšega zdravstvenega stanja jim za razliko od moških zmanjkuje 

prostega časa, kar jih pripelje v nezadovoljstvo.  

 

Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja (WHO 1951, povz. 

po Černigoj Sadar in Brešar 1996a). Predpogoj za zdravje in zdravo življenje so občutek 

varnosti, pomembne družbene vloge in funkcije, primerna izobrazba, dostojen dom, ustrezni 

dohodki za zadovoljevanje osnovnih potreb, okolje, prehrana in način življenja (WHO 1994, 

povz. po Černigoj Sadar in Brešar 1996a). 

 

Pod pojmom zdravje uporabljamo tudi pojem blaginja. Zdravje je kot stanje fizične, duševne in 

socialne blaginje pomemben element kakovosti življenja, s katerim se povezuje tudi družbeni 

status posameznika. Če človeka bremenijo socialni problemi, bo tudi bolj dovzeten za 

zdravstvene težave. Ključni determinanti duševnega zdravja sta pozitivna samopodoba oz. 

samospoštovanje in pridobivanje na moči. Psihološki dejavniki kakovosti zdravja so 

samoaktualizacija, samopodoba/samospoštovanje in mesto kontrole (Turnšek 1996). 

 

Na število dejavnikov tveganja za slabo zdravstveno stanje pri ženskah vplivata starost in 

izobrazba. Ženske so za razliko od moških tudi bolj pod vplivom socialnega okolja in njegovih 
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pričakovanj (Černigoj in Sadar 1989, povz. po Černigoj Sadar in Brešar 1996a). Tudi Rener 

(2000) ugotavlja, da se veliko žensk zaradi prevelikega pričakovanja družbe v smislu opravljanja 

dvojnega dela, plačanega v službi in neplačanega doma, zlomi, začne jemati pomirjevala, se 

zateče v alkoholizem ali zboli. Zdravstveno stanje žensk je bolj povezano z njihovim socialnim 

položajem kot pa se to kaže pri moških. Raziskava je pokazala, da je najbolj kritično področje 

dejavnikov tveganja za slabše zdravje telesna neaktivnost, ki pa zaradi obremenjenosti z 

gospodinjskimi in družinskimi opravili bremeni ženske bistveno bolj kot moške, zaradi česar so 

ženske bolj prikrajšane za vzpostavljanje dobre psihofizične kondicije. Ugotovljeno je bilo, da so 

razlike med spoloma statistično značilne v vseh starostnih obdobjih in da je prav tako tudi med 

kronično utrujenimi statistično več žensk (60 %) kot moških (45 %). Ženske imajo tudi večje 

število bolezenskih simptomov kot so glavobol, bolečine, težave s srcem in pritiskom, 

vrtoglavica, težave s prebavo, želodcem, splošna utrujenost, anksioznost, nemir, napetost, 

živčnost, depresija, pa tudi pogosteje obiščejo zdravnika (Černigoj Sadar in Brešar 1996a). 

 

Splošno zdravje profesorjev in profesoric, merjeno po Goldberg´s General Healzh questionnaire 

je razkrilo, da se profesorice in profesorji počutijo bolj v stiski kot člani in članice splošne 

populacije, zato ni čudno, da sta ravno pri njih pogosta depresija in anksioznost (Mykeltun 1984, 

Finlay Jones, 1986, Hodge et al. 1994, povz. po Wilhelm, Dewhurst Savellis in Parker 2000), kar 

privede k večji odsotnosti z dela, pomanjkanju zanimanja za aktivnosti, slabem podajanju snovi 

in razdiralnem vedenju v razredu (Wilhelm, Dewhurst Savellis in Parker 2000). Raziskave so 

pokazale, da so ženske pod večjim družbenim pritiskom kot moški, bolj delovno obremenjene, 

imajo nizko samospoštovanje in samopodobo, so manj telesno aktivne, se hitreje navzamejo 

zdravju škodljivih navad, so bolj kronično utrujene ter bolne, kar za profesorice razrednega 

pouka kot ženske pomeni, da z vidika zdravja ne dosegajo zadostne kakovosti življenja. 

 

Zadovoljstvo z življenjem vsebuje kognitivne vidike vrednotenja življenja, sreča pa je povezana 

z emocijami in učinki. Domene sreče delimo na osebne in javne. Osebne so položaj na trgu dela 

oz. zadovoljstvo z delom, položaj glede dohodka, medsebojni odnosi in zdravje; javne pa so mir 

in varnost, socialna enakost in svoboda. Javne domene sreče so v primerjavi z osebnimi manj 

pomembne, saj na njih ne moremo neposredno vplivati (Slabe Erker in Lavrač 2009). Pojem 

sreče je razumljen kot ekvivalent splošnega zadovoljstva z življenjem. Občutki sreče so v manj 
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razvitih družbah določeni z ekonomsko blaginjo, v družbah obilja pa z neekonomskimi dejstvi 

kot so enakost med spoloma, človekove pravice ali dostop do znanja (Veenhoven 1996).  

 

Slovenske raziskave so pokazale, da je pri nas povprečna stopnja sreče nižja kot v večini 

zahodnih kapitalističnih družb, srečo pa naj bi zaviral slovenski nacionalni značaj, katerega 

značilnosti so introvertnost, anksioznost in duhovna nesproščenost (Bernik 2004). Nekateri 

ljudje so že po naravi bolj nagnjeni k občutkom sreče kot drugi, npr. optimisti, katerim gre v 

življenju na področju družine, medsebojnih odnosov, dela, dohodka in zdravja bolje (Slabe Erker 

in Lavrač 2009). V Sloveniji na občutke sreče vpliva predvsem ekonomski vidik družbenega 

statusa (Bernik 2004). V letu 2006 je bilo v Sloveniji 36,5 % ljudi nezadovoljnih z materialnimi 

razmerami, leto kasneje pa je bilo takšnih 37,5 % (Politbarometer december 2007, povz. po 

Slabe Erker in Lavrač 2009). Materialna blaginja vpliva na srečo, blagostanje posameznika in na 

njegovo zadovoljstvo z življenjem. Višji dohodek pomeni večjo srečo, torej blagostanje in 

zadovoljstvo z življenjem. Pomembni determinanti sreče sta položaj pri delu in zadovoljstvo z 

njim. Poleg plače na srečo vplivajo tudi delovni pogoji, odnosi s sodelavci, status poklica, 

možnost lastne iniciativnosti in kontrole ter raznovrstnost delovnih nalog (Slabe Erker in Lavrač 

2009). Zdravi ljudje se čutijo srečnejše od tistih, ki niso zadovoljni s svojim zdravjem 

(Veenhoven 1996). Občutki sreče so izrazitejši tudi pri pripadnikih višjih družbenih slojev 

(Bernik 2004). Starejši ljudje so v slabšem položaju od mlajših, vendar se ne počutijo manj 

srečne od njih. Najmanj srečni so ljudje pri starosti 40 let. Več zadovoljnih od povprečja je med 

mladimi, visoko izobraženimi in samozaposlenimi. Za srečo so pomembni medsebojni odnosi, 

pa tudi občutek pripadnosti skupini. Zakonska zveza pozitivno vpliva na srečo, ločitev pa 

negativno. Religija pozitivno in malo vpliva na srečo, daje pa občutek varnosti (Slabe Erker in 

Lavrač 2009). Ugotovljeno je bilo, da so ženske manj srečne kot moški, da so poročeni ljudje 

srečnejši od samskih in da so občutki sreče izrazitejši pri višjih družbenih slojih (Bernik 2004). 

 

Profesorice kot ženske in Slovenke zaradi slovenskega nacionalnega značaja, slabega 

zadovoljstva z materialnimi razmerami, šibkejšega zdravja, nizkega družbenega statusa in 

družbene zapostavljenosti dosegajo manjše splošno zadovoljstvo z življenjem. Ker je 

zadovoljstvo z delovnim življenjem najmočnejši pokazatelj kakovosti življenja, izbira 

profesorskega poklica za ženske ni najbolj varna in perspektivna, življenje žensk kot profesoric 

pa ne dovolj kvalitetno.  
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2.4 POVZETEK TEORETIČNEGA DELA  

 

Otroci razvijejo spolno tipične poklicne želje že v zgodnjem procesu socializacije, ko jih matere, 

žene in gospodinje glede na biološki spol preko vrednotnega sistema naučijo spolno ustreznega 

stereotipnega vedenja (Marjanovič Umek 2004). V času zgodnje adolescence pa sta pri 

razvijanju poklicnih interesov ter kritičnega pogleda na spolne razlike pomembna še šolska 

poklicna vzgoja in orientacija (Rupar in Žvokelj 2001). Spolno specifično odraščanje, seksizem 

in ideologija spolnih vlog se nadaljujejo kljub spolnim razlikam, ki šele v družbi dobijo socialni 

in kulturni pomen. Sodbe in vrednote iz procesa socializacije so tudi podlaga za nastanek 

predsodkov (Ule 2010). V poučnih knjigah je moški lik predstavljen kot profesor v vodstveni 

funkciji, ženski lik pa kot učiteljica pri delu z majhnimi otroki. Takšno reproduciranju spolnih 

stereotipov ne more odpraviti predsodke. Po klasifikaciji poklicev spada profesorski k 

strokovnjakom za predšolsko in osnovnošolsko vzgojo in izobraževanje ter je kljub univerzitetni 

diplomi poimenovan z »učiteljica razrednega pouka«. Upoštevanje strokovnih in znanstvenih 

naslovov v šolah ni predpisano, drugje v Evropi pa izraza profesorica in magistrica nista 

poznana. Uporaba izraza učiteljica je zakoreninjena v vsakdanjem življenju in v stroki sami.  

 

Poklicno odločanje je povezano z različnimi motivacijskimi teorijami, poteka skozi različna 

obdobja, nanj pa vpliva več dejavnikov karierne orientacije. Izbira poklica je ena najzahtevnejših 

odločitev ter pomeni način življenja. Odvisna je od poklicne identifikacije, sposobnosti, 

osebnosti, interesov ter vrednot. Študentke pedagoške fakultete imajo najmanjšo dionizično 

vrednotno usmeritev (Musek 2000). Kljub širokim izobrazbenim možnostim ženske še vedno 

prevladujejo v manj cenjenih in slabše plačanih feminiziranih poklicih, ki omogočajo 

nadaljevanje brezplačne in samoumevne materinsko-gospodinjske vloge (Ferligoj, Rener in Ule 

1990). V preteklosti so poučevali moški, da so si izboljšali gmotni položaj, ženske pa zato, ker je 

bil to zanje edini dostopni poklic (Peček 1998). Danes študentke izbirajo poklic iz 

samouresničitvenih in altruističnih, ne pa iz materialnih razlogov (Ivanuš Grmek in Javornik 

Krečič 2005) in sicer zaradi prikritih izobraževalnih kurikulumov, saj je zanje zaposlitev v 

državni službi najvarnejša (Ule 2010). Večini študentk pri izbiri poklica ni svetoval nihče, pa 

tudi ob boljši informiranosti se ne bi odločile za drugega, saj so prepričane v pravilnost svoje 

izbire (Juriševič idr. 2008).  
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Diskriminacija se kljub zagovarjanju enakosti med spoloma v javni in zasebni sferi ohranja in 

prikrito nadaljuje s tradicionalnimi vrednotami, neenakimi možnostmi izobraževanja, 

zaposlovanja in napredovanja (Ule 2004). Ženske so v slabšem položaju tudi zaradi negativne 

samopodobe, samoponižanja, biosocialne reprodukcije in gospodinjenja (Oakley 2000). 

Slovenija je ambiciozna država, ko gre za izobraževanje žensk na feminiziranih in vse višjih 

stopnjah študija, kjer prekašajo moške, oni pa njih, ko gre za karierno napredovanje v 

perspektivnejših naravoslovno-tehniških programih (Ule 2015). Profesorice razrednega pouka 

lahko poučujejo od 1. do 6. razreda, opraviti pa morajo še strokovni izpit in pripravništvo. Po 

brezposelnosti so na 5. mestu izmed 14 poklicev. Bolj ko so ženske izobražene, težje dobijo 

primerno zaposlitev, navadno za določen čas ter kljub višji izobrazbi od moških niti v 

feminiziranih poklicih ne dosegajo vodstvenih delovnih mest (Ule 2010). Zato se odločajo za 

slabše plačane, neperspektivne, a varnejše poklice ter za podiplomski študij. 

 

Poklicna identiteta profesoric se izgrajuje vse življenje ter omogoča ponotranjiti načela in 

vrednote poklicne skupine (Hozjan 2004). Del poklicne identitete so s spolno delitvijo dela, 

nadzorovanjem in družbeno oblastjo zgodovinsko zaznamovani proletarizacija, feminizacija ter 

intenzifikacija poklica (Milharčič Hladnik 1992). Profesorice z oblikovanjem prihodnjih 

generacij vplivajo na družbeni napredek in oblikovanje drugih poklicev, zato morajo imeti 

določene osebnostne lastnosti, značilnosti, spretnosti, sposobnosti, izobrazbo ter znanje. V svetu 

sprememb postaja njihova vloga vse zahtevnejša. Morajo se vseživljenjsko izobraževati ter ob 

vse manjši avtonomnosti razvijati vse višjo profesionalnost (Marentič Požarnik 2000).  

 

Profesorice že od nekdaj delajo v slabih in nepredvidljivih delovnih razmerah, predvsem na 

področju opreme, časa, perspektivnosti in družbenega vrednotenja. Priznava se jim umski napor 

in napor pri delu z ljudmi, fizični napor ter neugodni vplivi šolskega hrupa in nalezljivih obolenj 

pa ne. Vse to vpliva na psihično in fizično zdravje profesoric. Tedenska obveza profesoric je s 

pedagoškimi urami, administrativnim delom ter drugimi urami, ki jih porabijo za službene 

aktivnosti pred, med in po rednem delu, primerljiva z obremenitvami v drugih univerzitetnih 

poklicih, zato so očitki, da premalo delajo, neustrezni (Working conditions and pay 2003). Od 

profesoric se pričakujeta nenehno prilagajanje spremembam in delovnemu času ter posebna 

predanost ustanovi (Kralj in Rener 2007). Povečujejo pa se jim delovne zadolžitve, obseg 

pedagoškega dela ter stres na delovnem mestu (Depolli 2003). Profesorski poklic je drugi najbolj 
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stresen poklic, v katerem so profesorice poleg visokega stresa in kronične izgorelosti 

izpostavljene še posebnemu profesorskemu stresu, ki je povezan s šolskim prostorom, opremo, 

organizacijo, otroki, spremembami, delovnim časom, šolsko klimo, samopodobo, vrednotenjem 

poklica, oviranim družinskim življenjem ter pomanjkanjem prostega časa (Youngs 2001). 

Mobing in kronična izgorelost prizadeneta določen tip ambicioznih žensk na začetku kariere ter 

povzročita kronično emocionalno, mentalno in telesno izžetost, vedenjsko disfunkcionalnost, 

motnje mišljenja, stisko, bolezen ali menjavo službe (Ščuka 1999). Opravljanje profesorskega 

poklica pomeni psihično zahtevno delo v ne najbolj spodbudnih delovnih razmerah in pogojih.  

 

Ženske imajo odprte vse izobraževalne poti, a jim dostop do najvišjih položajev v feminiziranih 

poklicih omejujejo socializacija, spolni stereotipi, družinske vrednote, organizacijske in 

individualne ovire, mačistični etos delovne organizacije, premalo samozaupanja, ambicij in 

poguma ter zavist med ženskami (Skubic Ermenc 2014). Višja izobrazba in podaljšano 

izobraževanje sta odsev njihovih težjih, manjših in nezanesljivih zaposlitvenih možnosti. Tako 

kot v preteklosti profesorice tudi danes še vedno niso zadovoljne s plačilom. Lahko napredujejo 

v plačilne razrede in strokovne nazive, ne pa tudi na delovnem mestu, saj so le-ta redka in jih 

večina profesoric v svojem življenju niti ne more pričakovati niti si jih želi (Jurančič 1990). 

Poklicno napredovanje jih lahko pelje v (ne)zadovoljstvo z delom ali (ne)osmislitev poklicnega 

življenja. Kot ženske, matere in gospodinje imajo slabše karierne možnosti v službi ter boljše 

doma, poučevanje pa naj ne bi bilo kariera za vse življenje (Galton in MacBeath 2008). 

  

Poklic je dionizična vrednota, vrednota uspešnosti in uživanja (Musek 1997). Ženske začnejo že 

v procesu spolno zaznamovane vzgoje in socializacije sprejemati drugačne vrednote svoje 

kulture kot moški, zaradi česar med njimi prihaja do razlik v vrednotenju različnih poklicev 

(Musek 1989). Mlajši moški profesorskega poklica ne vrednotijo dovolj, profesorice ga 

podcenjujejo, večina ljudi pa profesoricam zaupa, a jih primerja s socialnimi delavkami, 

knjižničarkami, medicinskimi sestrami in policisti (Bernik 2004). Učiteljski poklic je bil 

umeščen v kontekst zgodovinskih zakonitosti družbeno določene spolne delitve dela, 

koloniziranja patriarhalnih razmerij ter povezanosti poučevanja in gospodinjenja ter je bil tako že 

od začetka povezan z nizkim vrednotenjem (Apple 1992). Po Kantovem Sporu fakultet bi bila 

lahko pedagoška fakulteta v svoji disciplinarni kompleksnosti mala univerza, torej zgornja in 

spodnja hkrati (Zgaga 2002). Zaradi polprofesionalnosti pa je profesorski poklic kljub 
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univerzitetni izobrazbi še vedno neustrezno vrednoten ter brez dobre javne podobe, čeprav gre za 

odgovorno delo z bodočimi soustvarjalci družbe na različnih področjih (Cencič 2000).  

 

V profesorskem poklicu so se znašle ženske zaradi svojega spola, materinske in gospodinjske 

vloge ter prepovedi vstopa na univerzo, prepustili pa so jim ga moški, ko je za njih postal preveč 

nadzorovan, neavtonomen, slabo plačan in necenjen. Ženske so manj kritične do statusa svojega 

poklica kot moški, zato v zvezi z njim ne ukrepajo (Svetlik 1996b). Njihovo družinsko in 

gospodinjsko delo je samoumevno in brezplačno nedelo, plača pa le dodatek k družinskemu 

proračunu (Ferligoj, Rener in Ule 1990). Ženske in učiteljice so si v zakonih in življenju 

prizadevale za boljši položaj in nediskriminacijo z glasili in drugimi združenji. Njihova 

pripadnost družbenemu razredu pa je tudi danes brez večjega učinka, saj profesorice nimajo 

svoje pedagoške zbornice ali društva ter se kot visoko izobražene in sposobne intelektualke 

neorganizirano vsaka sama zase borijo za službo in v njej. Profesorice se lahko v svojem 

poklicnem razvoju identifikacijo s poklicem, obtičijo v nezadovoljstvu ali ga zamenjajo  (London 

in Noe 1997). Najpogostejši vzroki zamenjave poklica oz. službe so prenaporno delo z ljudmi, 

pomanjkanje podpore in pripomočkov, slaba perspektivnost poklica ter mobing in stres. Tretjina 

slovenskih profesoric bi takoj zamenjala poklic, če bi imela nadomestno zaposlitev (Skerbinek 

1991), a ker je konkurenca na trgu delovne sile velika, izobrazbeni profil profesoric ozek, 

zaposljivost žensk pa slaba, kljub nespodbudnim okoliščinam še vztrajajo v svojem poklicu.  

 

Na kakovost življenja profesoric in njihovo zadovoljstvo z delovnim življenjem vplivajo številni 

dejavniki. Z njim so zadovoljne kljub temu, da zahtevna dela opravljajo ceneje kot moški, mu 

namenijo več časa in energije, se čustveno razdajajo ter brezplačno še gospodinjijo in skrbijo za 

družino (Rener 2000). Vse to jih spravlja v stres, psihično preobremenjuje in škoduje njihovemu 

zdravju. Z višino plače, delovnimi pogoji ter obsegom kontrole v službi niso zadovoljne 

(Černigoj Sadar in Brešar 1996a), zato ne dosegajo visoke kakovosti delovnega življenja (Rus in 

Toš 2005), ki je najmočnejši pokazatelj kakovosti življenja. Profesorice zaradi slovenskega 

nacionalnega značaja, nezadovoljstva z materialnimi razmerami, nizkega družbenega statusa, 

družbene zapostavljenosti in šibkejšega zdravja dosegajo nižjo stopnjo sreče (Bernik 2004, Slabe 

Erker in Lavrač 2009). Povzamemo lahko, da izbira profesorskega poklica za ženske ni najbolj 

varna in perspektivna, njihovo poklicno in zasebno življenje pa ne dovolj kvalitetno. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

RAZISKAVE 

 

Kaj pomeni biti profesorica razrednega pouka? Samo obvladanje različnih strok od didaktike, 

psihologije, pedagogike ter akademskih in umetniških predmetov, ki jih profesorice razrednega 

pouka poučujejo, vse do poznavanja še drugih področij kot so informacijsko-komunikacijska 

tehnologija, timsko delo, delo z nadarjenimi in otroki s posebnimi potrebami, ni dovolj, če tudi 

delovni pogoji niso ustrezni, saj le-ti dopolnjujejo kakovost dela profesoric in vplivajo na ugled 

šole. Kljub enakovrednemu izobrazbenemu standardu za vse vrste profesoric so problemi 

feminizacije, podcenjevalnega odnosa in očitanja nezahtevnosti dela najbolj izraziti prav pri 

profesoricah razrednega pouka, kjer pa je ne glede na to interes za vpis na študij še vedno velik 

in poklic študentkam še vedno privlačen.  

 

Raziskav o delu in poklicnem življenju profesoric razrednega pouka ni, sploh pa ne primerjalno z 

drugimi nepedagoškimi poklici. Zato so v naši raziskavi preučevane družbene značilnosti in 

perspektive profesorskega poklica izključno pri profesoricah razrednega pouka. Raziskave o 

profesorskem poklicu so se doslej lotevale preučevanja le enega ali nekaj med seboj povezanih 

problemov iz tega področja, zato se naša raziskava loti sistematičnega in kompleksnega vpogleda 

v poklic. Skuša ga predstaviti postopno od poklicne želje, vzrokov izbire, lika profesorice, 

njegovih družbenih karakteristik, doživljanja, mnenj in vrednotenja poklica do njegove karierne 

perspektivnosti. Iz takšnega vpogleda v poklic pa sledi raziskovanje poklica še z vidika 

delovnega oz. poklicnega življenja, zadovoljstva z njim ter kakovosti življenja.  

 

V praksi in vsakdanjem življenju je opaziti, da mnogo študentk pred izbiro študija o 

profesorskem poklicu ne ve dovolj, zato se ob zaposlitvi njihove predstave o poklicu večkrat 

spremenijo. Tudi predstavniki in predstavnice drugih nepedagoških poklicev imajo do profesoric 

in profesorskega poklica pogosto neupravičeno podcenjujoč odnos in poenostavljeno mnenje. 
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Zato raziskava razišče tudi te vidike profesorskega poklica na razredni stopnji ter tako poskuša 

omogočiti tudi njegovo ustreznejše razumevanje.  

 

Raziskava želi doseči naslednje raziskovalne cilje: 

 

 Poiskati vodilne motive izbire profesorskega poklica ter ugotoviti poklicna pričakovanja 

študentk razrednega pouka.  

 Ugotoviti, kaj menijo o družbenih značilnostih in perspektivah poklicnega življenja 

profesoric študentke razrednega pouka in kaj profesorice razrednega pouka same.  

Ugotoviti, kako poklic profesorica razrednega pouka vidijo predstavniki in predstavnice 

drugih nepedagoških poklicev z različnimi izobrazbami in kakšen je dejansko oz. kaj o 

nekaterih svojih izkušnjah z njim menijo profesorice same. 

 Preučiti značilnosti delovnega življenja, delovnih razmer in perspektivnost poklica 

profesorica razrednega pouka.  

 Ugotoviti, koliko so profesorice razrednega pouka zadovoljne s poklicnim in delovnim 

življenjem in kako s kakovostjo svojega življenja na sploh.  

 Primerjati delovne razmere, perspektivnost poklica, zadovoljstvo s poklicnim in delovnim 

življenjem ter kakovost življenja pri profesoricah razrednega pouka in inženirskih poklicih s 

primerljivo univerzitetno izobrazbo, t.j. moških inženirjih. 

 Na podlagi ugotovitev oblikovati predloge za rešitve, s katerimi bi lahko izboljšali 

poklicno življenje profesoric razrednega pouka ter njihovo osebno in družbeno vrednotenje 

poklica.  
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3.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Glede na obravnavano problematiko in raziskovalne cilje so oblikovane naslednje raziskovalne 

hipoteze: 

 

H1: Študentke izbirajo poklic profesorica razrednega pouka predvsem iz želje delati z otroki.  

H2: Študentke razrednega pouka in profesorice razrednega pouka vidijo poklic profesorica 

razrednega pouka predvsem s pozitivnega in optimističnega zornega kota. 

H2a: Poklicna pričakovanja študentk razrednega pouka in njihovo mnenje o poklicu, ocene 

delovnih razmer ter ocene o doživljanju, vrednotenju ter o zadovoljstvu s poklicnim in 

delovnim življenjem so primerljivi z ocenami profesoric razrednega pouka. 

H2b: Profesorice razrednega pouka višje vrednotijo in bolj pozitivno doživljajo svoj poklic 

kot ga vidijo predstavniki drugih nepedagoških poklicev z različnimi izobrazbami. 

H3: Profesorice razrednega pouka ocenjujejo svoje delovne razmere kot ne povsem 

zadovoljive. 

H3a: Profesorice razrednega pouka bolj pozitivno ocenjujejo nekatere svoje delovne razmere 

kot jih vidijo predstavniki drugih nepedagoških poklicev z različnimi izobrazbami. 

H3b: Med profesoricami razrednega pouka in predstavniki inženirskih poklicev s primerljivo 

univerzitetno izobrazbo obstajajo pomembne razlike v oceni delovnih razmer. 

H4: Profesorice razrednega pouka ocenjujejo svoj poklic kot neperspektiven. 

H4a: Profesorice razrednega pouka ocenjujejo svoj poklic kot manj perspektiven v 

primerjavi s predstavniki inženirskih poklicev s primerljivo univerzitetno izobrazbo.  

H5: Profesorice razrednega pouka opažajo v svojem delovnem življenju tudi nekatere 

pomanjkljivosti. 

H5a: Med profesoricami razrednega pouka in predstavniki inženirskih poklicev s primerljivo 

univerzitetno izobrazbo obstajajo pomembne razlike v zadovoljstvu s poklicnim in delovnim 

življenjem. 

H6: Profesorice razrednega pouka opažajo v kakovosti svojega življenja tudi nekatere 

pomanjkljivosti. 

H6a: Med profesoricami razrednega pouka in predstavniki inženirskih poklicev s primerljivo 

univerzitetno izobrazbo obstajajo pomembne razlike v ocenah kakovosti življenja. 
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3.3 METODA DELA 

 

Uporabili smo kvantitativno raziskovanje in sicer v štirih različnih vprašalnikih. Pri 

kvantitativnem raziskovanju smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo.  

 

3.3.1 Vzorec oseb 

 

Pri prvem vprašalniku je v neslučajnostnem in namenskem vzorcu sodelovalo 152 študentk 4. 

letnika starega, ne-bolonjskega študijskega programa iz treh pedagoških fakultet na smeri 

Razredni pouk in sicer 43 študentk iz ljubljanske, 78 študentk iz mariborske in 31 študentk iz 

koprske pedagoške fakultete. Pri drugem vprašalniku je v neslučajnostnem in namenskem vzorcu 

sodelovalo 269 profesoric razrednega pouka, ki poučujejo od 1. do 5. razreda v razredih ali v 

oddelkih podaljšanega bivanja, pri čemer imajo vse anketiranke končano univerzitetno izobrazbo 

ali več. Pri tretjem vprašalniku je v neslučajnostnem in namenskem vzorcu sodelovalo 117 

inženirjev katerekoli inženirske stroke s končano univerzitetno izobrazbo ali več. Pri četrtem 

vprašalniku je v neslučajnostnem in namenskem vzorcu sodelovalo 299 zaposlenih predstavnikov 

in predstavnic nepedagoških poklicev s katerokoli izobrazbo. 

 

3.3.2 Metode in tehnike pedagoškega raziskovanja 

 

Zbiranje empiričnega gradiva je potekalo po metodi izkoriščanja dokumentarnih virov. 

Uporabljeni anketni vprašalniki niso bili standardizirani, saj so bili uporabljeni samo v tej 

raziskavi. Uporabili smo kombinirano metodo, tj. deskriptivno oz. opisno metodo. Raziskavo 

sestavljata analiza dokumentacij oz. slikovnega gradiva ter anketa, ki daje raziskavi kvantitativen 

značaj. Uporabljeni tehniki in metodi sta bili: štirje različni anketni vprašalniki in analiza 

dokumentov, torej slikovnega gradiva. 

 

3.3.2.1 Merski instrumentarij 

 

Uporabljeni so bili štirje nestandardizirani in za potrebe te raziskave sestavljeni vprašalniki in 

sicer en za študentke razrednega pouka, en za profesorice razrednega pouka, en prirejen 

vprašalnik za inženirje in en vprašalnik za predstavnike in predstavnice nepedagoških poklicev. 
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Vprašalniki predhodno niso bili preizkušeni zaradi različnih merskih lestvic in različnih tipov 

spremenljivk; narejeni so bili samo predhodni razgovori glede razumevanja postavk v anketnih 

vprašalnikih. Merske karakteristike niso bile preverjene, večinoma pa prevladujejo nominalne 

spremenljivke, kjer Crombachovega koeficienta zanesljivosti ne moremo uporabiti. 

 

Za motive študentk pri izbiri poklica profesorica razrednega pouka je bila opravljena faktorska 

analiza, ki pa bo predstavljena pri predstavitvi raziskovalnih hipotez. 

 

Vprašalnik za študentke razrednega pouka sestavljajo kratek uvod z navodili za izpolnjevanje ter 

vprašanja, razporejena v tri tematske sklope: izbira poklica in študij (štiri vprašanja), poklicna 

pričakovanja (deset vprašanj) in mnenje o poklicu (devet vprašanj). Vprašalnik vsebuje skupno 

23 vprašanj, kjer je 14 vprašanj zaprtega tipa z večstransko izbiro, štiri vprašanja imajo dodano 

možnost »drugo«, kjer anketiranka sama dopiše svoj odgovor, pet vprašanj pa je v obliki 

preglednice. Pri šest vprašanjih od 23-ih je možno izbrati tudi več odgovorov hkrati. 

 

Glej: Priloga 2 

 

Vprašalnik za profesorice razrednega pouka sestavljajo kratek uvod z navodili za izpolnjevanje 

ter vprašanja, razporejena v šest tematskih sklopov: splošni podatki (šest vprašanj), delovne 

razmere (15 vprašanj), doživljanje in vrednotenje poklica (18 vprašanj), perspektivnost poklica 

(sedem vprašanj), zadovoljstvo s poklicnim in delovnim življenjem (deset vprašanj) ter kakovost 

življenja (13 vprašanj). Vprašalnik vsebuje 69 vprašanj, kjer je 58 vprašanj zaprtega tipa z 

večstransko izbiro, pet vprašanj ima dodano možnost »drugo«, kjer anketiranka sama dopiše svoj 

odgovor, dve vprašanji imata odgovor odprtega tipa, šest vprašanj pa je v obliki preglednice. Pri 

14 vprašanjih od skupno 69-ih je možno izbrati tudi več odgovorov naenkrat. 

 

Glej: Priloga 3 

 

Vprašalnik za inženirje je podoben vprašalniku za profesorice, večinoma gre za ista vprašanja, v 

celoti pa je izpuščen sklop o doživljanju in vrednotenju poklica. Vprašalnik sestavljajo kratek 

uvod z navodili za izpolnjevanje ter vprašanja, razporejena v pet tematskih sklopov: splošni 

podatki (sedem vprašanj), delovne razmere (11 vprašanj), perspektivnost poklica (šest vprašanj), 
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zadovoljstvo s poklicnim in delovnim življenjem (sedem vprašanj) ter kakovost življenja (10 

vprašanj). Vprašalnik obsega 41 vprašanj, kjer je 34 vprašanj zaprtega tipa z večstransko izbiro, 

dve vprašanji pa imata dodano možnost »drugo«, kjer anketiranec sam dopiše svoj odgovor, štiri 

vprašanja pa imajo odgovor povsem odprtega tipa. Pri sedem vprašanjih od 41-ih je možnih več 

odgovorov. 

 

Glej: Priloga 4 

 

Vprašalnik za predstavnice in predstavnike nepedagoških poklicev sestavljajo kratek uvod z 

navodili za izpolnjevanje ter vprašanja, razporejena v pet tematskih sklopov: splošni podatki 

(osem vprašanj), izobrazba (pet vprašanj), delovne razmere (pet vprašanj), doživljanje in 

vrednotenje poklica (šest vprašanj) ter perspektivnost poklica (šest vprašanj). Vprašalnik vsebuje 

30 vprašanj, kjer je 25 vprašanj zaprtega tipa z večstransko izbiro, dve vprašanji sta v obliki 

preglednice, tri vprašanja pa imajo odgovore odprtega tipa. Pri enem vprašanju od skupno 30-ih 

je možno izbrati več odgovorov. 

 

Glej: Priloga 5 

 

Merske značilnosti pripomočkov so veljavnost, zanesljivost, diskriminativnost in objektivnost. V 

raziskavi merskih karakteristik nismo preverjali. 

 

Indikator je veljaven takrat, ko se dejansko nanaša na pojav, katerega želimo opazovati. Gre za 

to, ka lahko zatrdimo, da se naše ugotovitve dejansko nanašajo na pojav, o katerem želimo nekaj 

povedati in če resnično merimo tisto, kar imamo namen meriti (Flere 2000, 70–71). Anketni 

vprašalnik je veljaven, če nam odgovori anketirancev in anketirank dajo podatke, ki smo jih 

želeli dobiti. Veljavna morajo biti vsa vprašanja, ki vprašalnik sestavljajo (Sagadin 1993a, 165). 

Vse štiri vprašalnike smo razvijali in oblikovali sami, zato rezultatov ne moremo primerjati z 

drugimi vprašalniki, kar pomeni, da tudi veljavnosti ne moremo preveriti. Poleg tega pa večina 

vprašanj nima lestvic ordinalnega oz. intervalnega tipa, ampak namesto njih že ponujene 

odgovore izbirnega tipa (nominalne spremenljivke). Prav tako nismo mogli uporabiti faktorske 

analize, s katero bi preverili veljavnost rezultatov.  

 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

96 
 

Zanesljivost nam izpričuje o stabilnosti in ekvivalentnosti merjenja skozi čas in prostor. To 

pomeni, da v času in prostoru dobimo iste rezultate, pridemo do istih ugotovitev z istim 

instrumentom ob različnih časovnih trenutkih in v različnih okoljih. Zanesljivost se nanaša na to, 

koliko spremenljivih napak določen instrument vsebuje. Zanesljivost se doseže s ponavljanjem, 

preverjanjem in raziskovanjem s strani neodvisnih raziskovalcev ter raziskovanjem z različnimi 

tehnikami (Flere 2000, 72). Anketni vprašalnik je zanesljiv, če osebe pri ponovnem anketiranju z 

istim vprašalnikom odgovarjajo na vprašanja enako kot prvič. Zanesljivost določimo s 

ponavljalno metodo tako, da iste osebe ponovno anketiramo in koreliramo njihove odgovore pri 

prvem in drugem anketiranju. Vprašalnik je zanesljiv, če so zanesljiva vprašanja, ki ga 

sestavljajo (Sagadin 1993a, 166). Pri zanesljivosti zaradi tega, ker večina vprašanj nima lestvic, 

nismo mogli uporabiti Cronbachovega koeficienta za merjenje zanesljivosti. Prav tako nismo 

mogli uporabiti faktorske analize za vsak vprašalnik posebej, s katero bi preverili zanesljivost 

rezultatov. Faktorsko analizo smo lahko naredili samo pri študentkah razrednega pouka in sicer 

za motive pri izbiri poklica. Izračunali smo Cronbachove koeficiente za tiste sklope vprašanj, 

kjer smo imeli lestvico Likertovega tipa od 1 do 5. Rezultat je pokazal, da so vsi izbrani sklopi 

zanesljivi, saj vrednost Cronbachovega koeficienta presega 0,6. 

 

Tabela 1: Zanesljivost posameznih sklopov vprašanj – Cronbach-alfa 

 

Sklop vprašanj oz. trditev 
Oznaka sklopa v 

vprašalniku 

Zaporedna številka 

vprašanja 

Število 

trditev 

Koeficient 

Cronbach-alfa 

Motivi za izbiro poklica pri študentkah A 2. 16 0,625 

Želena delovna mesta pri študentkah B 2. 12 0,626 

Želena delovna mesta pri profesoricah C 10. 12 0,659 

Spremembe delovnih pogojev pri 

profesoricah 
E 10. 13 0,757 

Žaljive izjave o poklicu profesorica 

razrednega pouka pri neučiteljih 
D 1. 12 0,860 

 

Anketni vprašalnik je tem bolj objektiven, čim manj oseba, ki prebira odgovore anketirancev in 

anketirank s svojo subjektivno presojo spreminja informacije, ki jih odgovori vsebujejo. Pri 

vprašanjih odprtega tipa se temu težje izognemo (Sagadin 1993a, 155). V naših vprašalnikih smo 

objektivnost zagotovili tako, da smo vsem anketirancem in anketirankam zagotovili enake 

pogoje pri odgovarjanju. Prva skupina anketiranih je prejela elektronske in pisne vprašalnike, 

preostale tri skupine pa samo elektronske vprašalnike. Vse skupine so imele tudi enotna navodila 

glede tega, kako naj izpolnijo vprašalnik. Pri objektivnosti je bilo pomembno tudi to, da so vse 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
97 

 

 

 

anketirane skupine lahko odgovarjale anonimno. Vprašanja so bila večinoma zaprtega tipa, kjer 

pa je bila možnost »drugo«, je šlo zgolj za naštevanje podatkov. 

 

3.3.2.2 Postopek zbiranja podatkov 

 

Anketni vprašalnik za študentke razrednega pouka je bil s pomočjo zaposlenih na fakultetah 

marca 2012 posredovan vsem študentkam v elektronski obliki na njihove elektronske naslove. 

Prejelo ga je 264 študentk in sicer 95 študentk iz ljubljanske, 114 iz mariborske in 55 iz koprske 

pedagoške fakultete. Vprašalnik je izpolnilo 74 študentk (28 %) in sicer 43 iz ljubljanske, 18 iz 

mariborske in 13 iz koprske pedagoške fakultete. Ker nismo dobili zadostnega števila izpolnjenih 

anketnih vprašalnikov, je bil le-ta študentkam posredovan še enkrat v mesecu juniju 2012, tokrat 

s strani asistentk in v pisni obliki. Tako smo dobili še 78 pisno izpolnjenih vprašalnikov in sicer 

60 od mariborskih in 18 od koprskih študentk. Elektronsko izpolnjenih (74) in pisno izpolnjenih 

(78) smo dobili skupaj 152 vprašalnikov, kar pa je bilo dovolj za statistično obdelavo. 

 

Profesorice razrednega pouka smo pridobili k sodelovanju tako, da smo telefonsko govorili z 

vodstvi osnovnih šol, nato pa smo zainteresiranim šolam na njihove elektronske naslove poslali 

še povezavo do spletnega anketnega vprašalnika. Profesoricam razrednega pouka so vodstva šol 

na njihove elektronske naslove posredovala povezavo, preko katere so dostopale do vprašalnika. 

Marca 2012 smo poklicali 290 slovenskih osnovnih šol (68 %) od skupno 427 vseh šol in sicer 

po območnih enotah Zavoda RS za šolstvo: 21 OŠ iz OE Kranj, 18 OŠ iz OE Slovenj Gradec, 21 

OŠ iz OE Murska Sobota, 38 OŠ iz OE Maribor, 24 OŠ iz OE Koper, 24 OŠ iz OE Nova Gorica, 

27 OŠ iz OE Novo mesto, 69 OŠ iz OE Ljubljana in 48 OŠ iz OE Celje. Da bi dobili večje 

število izpolnjenih anket, smo povezavo do vprašalnika posredovali še vsem tistim profesoricam 

razrednega pouka, ki so bile aktivne na spletni strani skupnosti Razredni pouk. Vprašalnik so 

lahko izpolnjevale od marca 2012 do junija 2012. V tem času smo zabeležili 877 klikov na 

anketo. Anketo je začelo izpolnjevati 476 profesoric, a je bilo 132 vprašalnikov neveljavnih 

(anketiranke, ki so še študirale ali imele končano samo akademijo), povsem veljavnih pa je bilo 

269 anketnih vprašalnikov (profesorice s končano univerzitetno izobrazbo ali več). 

 

Inženirje različnih strok smo pridobili k sodelovanju tako, da smo najprej govorili z vodstvi ali 

tajništvi podjetij, nato pa smo zainteresiranim podjetjem na njihove elektronske naslove poslali 
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povezavo do spletnega anketnega vprašalnika. Inženirjem so vodstva oz. tajništva podjetij na 

njihove elektronske naslove posredovala povezavo, preko katere so dostopali do elektronskega 

anketnega vprašalnika. Aprila 2012 smo se povezali z 200 slovenskimi inženirskimi podjetji. 

Inženirji so vprašalnik izpolnjevali od aprila 2012 do decembra 2012. V tem času smo zabeležili 

1278 klikov na anketo. Anketo je začelo izpolnjevati 577 anketirancev, a je bilo neveljavnih 200 

vprašalnikov (predstavniki drugih poklicev, ženske ter vsi moški s končano nižjo izobrazbo od 

univerzitetne), povsem veljavnih pa 117 anketnih vprašalnikov (samo moški inženirji s končano 

univerzitetno izobrazbo ali več). 

 

Predstavnike in predstavnice nepedagoških poklicev s katerokoli izobrazbo smo pridobili k 

sodelovanju tako, da smo najprej telefonsko govorili z vodstvi ali tajništvi podjetij, nato pa smo 

zainteresiranim podjetjem na njihove elektronske naslove poslali povezavo do spletnega 

anketnega vprašalnika. Zainteresiranim za sodelovanje so tajništva podjetij na njihove 

elektronske naslove posredovala povezavo, preko katere so dostopali do elektronskega anketnega 

vprašalnika. Aprila 2012 smo k sodelovanju telefonsko povabili 60 slovenskih podjetij. Ker 

nismo dobili zadostnega števila izpolnjenih anket, smo povezavo do anketnega vprašalnika 

posredovali še prijateljem, znancem in kolegom ter jih prosili, če povezavo do vprašalnika 

posredujejo naprej še svojim prijateljem, kolegom in znancem, kar so tudi storili, saj se je število 

izpolnjenih anket hitro povečalo. Predstavniki in predstavnice nepedagoških poklicev so 

vprašalnik izpolnjevali od aprila 2012 do avgusta 2012, nato pa smo anketo zaprli. V tem času 

smo zabeležili 830 klikov. Anketo je začelo izpolnjevati 515 anketirancev in anketirank, a je bilo 

200 vprašalnikov neveljavnih (predstavniki in predstavnice pedagoških poklicev, študentke in 

študentje ter upokojenci in upokojenke), povsem veljavnih pa 299 anketnih vprašalnikov (samo 

zaposleni predstavniki in predstavnice nepedagoških poklicev). 

 

3.3.2.3 Postopek obdelave podatkov 

 

Na podatkih, pridobljenih z vprašalnikom, sta bili izvedeni univariatna analiza s frekvenčnimi 

porazdelitvami in opisno statistiko ter bivariatna analiza s statistiko hi-kvadrat in korelacijsko 

analizo. Tam, kjer nobena od celic ni imela pričakovanega števila enot manj kot pet, smo za 

interpretacijo povezanosti spremenljivk upoštevali hi-kvadrat preizkus; kjer pa celice so imele  
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pričakovano število enot manj kot 5, smo za interpretacijo povezanosti spremenljivk upoštevali 

Kullbackov koeficient. Pri vprašalniku za študentke razrednega pouka je bila izvedena še 

multivariatna analiza s faktorsko analizo. Odgovori odprtega tipa so bili obdelani kvalitativno.  

 

Pri H1 (motivi za izbiro poklica) smo za sklop vprašanj, ki se nanašajo na motive za izbiro 

poklica pri študentkah, najprej naredili faktorsko analizo, s katero smo določili dimenzije. Nato 

smo s t-preizkusom za aritmetično sredino preverili, ali je dimenzija, ki se nanaša na motiv 

»želja delati z otroki«, statistično značilno ocenjena višje kot preostale dimenzije.  

 

H2 (pogled na poklic: vrednotenje, doživljanje, poklicna pričakovanja) smo preverili 

kvantitativno. Kvantitativen pristop s pomočjo vprašalnikov smo izbrali za pridobitev mnenj, ki 

se splošno nanašajo na družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric z 

vidika študentk razrednega pouka in profesoric razrednega pouka. Mnenja, ki so ocenjena na 

številskih lestvicah, smo preverili s t-preizkusom za aritmetično sredino, za preverjanje 

odgovorov nominalnih spremenljivk pa smo izbrali hi- kvadrat preizkus. H2a smo preverili s 

sklopi vprašanj vprašalnika za študentke, ki se nanašajo na njihova poklicna pričakovanja in s 

sklopi vprašanj vprašalnika za profesorice, ki se nanašajo na oceno dejanskega stanja delovnih 

razmer na šolah, doživljanje in vrednotenja poklica ter oceno zadovoljstva s poklicnim in 

delovnim življenjem. Hipotezo smo preverili s t-preizkusom za neodvisna vzorca. H2b smo 

preverili z vprašanji vprašalnika, ki se nanašajo na doživljanje in vrednotenje poklica profesorica 

razrednega pouka kot ga vidijo profesorice same in kot ga vidijo predstavniki in predstavnice 

drugih nepedagoških poklicev z različnimi izobrazbami. Za primerjavo njihovih odgovorov smo 

uporabili t-preizkus za neodvisna vzorca in hi-kvadrat preizkus. 

 

H3 (delovne razmere) smo preverili s hi-kvadrat preizkusom za deleže in t-preizkusom za 

aritmetično sredino. Uporabili smo vprašalnik za profesorice razrednega pouka. H3a smo 

preverili z vprašanji, ki se nanašajo na delovne razmere kot jih vidijo profesorice same in kot jih 

vidijo predstavniki in predstavnice drugih nepedagoških poklicev z različnimi izobrazbami. Za 

primerjavo njihovih odgovorov smo uporabili t-preizkus za neodvisna vzorca in hi-kvadrat 

preizkus. H3b smo preverili z odgovori na vprašanja, ki smo jih pridobili z raziskavo med 

profesoricami razrednega pouka in predstavniki inženirskih poklicev s primerljivo univerzitetno 

izobrazbo. Uporabili smo hi-kvadrat preizkus za primerjavo dveh deležev. 
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H4 (perspektivnost) smo preverili s hi-kvadrat preizkusom za deleže in t-preizkusom za 

aritmetično sredino. Uporabili smo vprašalnik za profesorice razrednega pouka. H4a smo 

preverili z odgovori na vprašanja, ki smo jih pridobili z raziskavo med profesoricami razrednega 

pouka in predstavniki inženirskih poklicev s primerljivo univerzitetno izobrazbo. Uporabili smo 

hi-kvadrat preizkus in t-preizkus za neodvisna vzorca. 

 

H5 (zadovoljstvo s poklicnim in delovnim življenjem) smo preverili s t-preizkusom za 

aritmetično sredino. Uporabili smo vprašalnik za profesorice razrednega pouka. H5a smo 

preverili z odgovori na vprašanja, ki smo jih pridobili z raziskavo med profesoricami razrednega 

pouka in predstavniki inženirskih poklicev s primerljivo univerzitetno izobrazbo. Uporabili smo 

hi-kvadrat preizkus in t-preizkus za neodvisna vzorca. 

 

H6 (kakovost življenja) smo preverili s t-preizkusom za aritmetično sredino. Uporabili smo 

vprašalnik za profesorice razrednega pouka. H6a smo preverili z odgovori na vprašanja, ki smo 

jih pridobili z raziskavo med profesoricami in predstavniki inženirskih poklicev s primerljivo 

univerzitetno izobrazbo. Uporabili smo hi-kvadrat preizkus in t-preizkus za neodvisna vzorca. 

 

3.3.3 Značilnosti vzorcev in deskriptivna statistika 

 

Pri anketnih vprašalnikih smo v okviru univariantne analize uporabili frekvenčne porazdelitve z 

grafičnimi prikazi.  

 

3.3.3.1 Značilnosti vzorca in deskriptivna statistika pri profesoricah razrednega pouka 

 

a) Prikaz strukture profesoric razrednega pouka glede na starost: 

 

V raziskavi je sodelovalo 269 profesoric razrednega pouka, večinoma mlajših zaposlenih, starih 

med 31 in 40 let (53 %), slabih 30 % profesoric je bilo starih med 41 in 50 let, do 30 let pa jih je 

bilo le 14 %. Le 5 % anketirank, starejših od 50 let, ima končano univerzitetno izobrazbo. 
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Graf 1: Struktura profesoric razrednega pouka glede na starost 

 

Tabela 2: Starost profesoric razrednega pouka – opisne statistike 

 

Vprašanje Veljavno Št. enot Aritmetična sredina Std. odklon Minimum Maksimum 

 Starost (let) 269 269 38.2 6.95 24 56 

 

Najmlajša anketiranka je stara 24 let, najstarejša pa 56 let. Povprečna starost profesoric 

razrednega pouka je 38,2 let. 

 

b) Prikaz strukture profesoric razrednega pouka glede na stopnjo izobrazbe: 

 

96 % anketirank je dokončalo univerzitetni dodiplomski študij in si pridobilo strokovni naziv 

profesorica razrednega pouka, 4 % pa jih ima narejeno tudi specializacijo, magisterij ali doktorat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Struktura profesoric razrednega pouka glede na stopnjo izobrazbe 
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c) Prikaz strukture profesoric razrednega pouka glede na delovno dobo: 

 

 

Graf 3: Struktura profesoric razrednega pouka glede na delovno dobo 

 

Večina anketirank ima od 11 do 20 let delovne dobe (44 %) ali do 10 let delovne dobe (37 %). 

14 % profesoric ima med 21 in 30 let delovne dobe, 4 % pa nad 30 delovnih let.  

 

d) Prikaz strukture profesoric razrednega pouka glede na strokovni naziv: 

 

Večina profesoric je napredovala v naziv mentorica (42,4 %) in svetovalka (40,9 %), samo 3,7 % 

profesoric pa v svetnico, saj prevladuje mlajši vzorec, ki še nima toliko let delovne dobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Struktura profesoric razrednega pouka glede na strokovni naziv 
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e) Prikaz strukture profesoric razrednega pouka glede na delovno mesto v tem 

šolskem letu (*): 

 

Skoraj 80 % profesoric poučuje v razredu, 7 % pa jih dela v kombiniranem oddelku. Okrog 40 % 

anketirank izvaja dopolnilni pouk in prav toliko dodatnega. Na pripravniškem delovnem mestu 

sta zaposleni samo dve anketiranki. Med kar precej pogostimi deli so še delo v podaljšanem 

bivanju (23 %), izvajanje dodatne strokovne pomoči (16 %) in varovanje otrok v jutranjem 

varstvu (10 %). Izvajanje nivojskega pouka, poučevanje tujega jezika, delo v knjižnici in 

poučevanje na predmetni stopnji niso pogosta dela profesoric razrednega pouka. Od 269 

anketiranih na delovnem mestu pomočnice ravnateljice delajo le tri profesorice razrednega 

pouka. Ugotovimo, da profesorice razrednega pouka na svojih šolah opravljajo najmanj 14 

različnih del, kar pomeni, da so široko usposobljene, fleksibilne in prilagodljive. 

 

 

Graf 5: Struktura profesoric razrednega pouka glede na delovno mesto v tem šolskem letu 
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f) Prikaz strukture profesoric razrednega pouka glede na območno enoto šole: 

 

V raziskavi je bil odstotek sodelujočih po posameznih območnih enotah približno enak in sicer 

med pet in deset odstotki, izstopali sta le OE Ljubljana (31 %) in OE Maribor (16 %), kar je 

razumljivo, saj gre za dve največji slovenski mesti.  

 

 

Graf 6: Struktura profesoric razrednega pouka glede na območno enoto šole 

 

3.3.3.2 Značilnosti vzorca in deskriptivna statistika pri inženirjih 

 

a) Prikaz strukture inženirjev glede na starost: 

 

 

 

Graf 7: Struktura inženirjev glede na starost 
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V raziskavi je sodelovalo 117 inženirjev, večinoma starih med 31 in 40 let (46,2 %). 31,6 % 

inženirjev je starih do 30 let. Nad 50 let je le 15,4 % inženirjev, najmanj pa je starih med 41 in 

50 let.  

 

Tabela 3: Starost inženirjev – opisne statistike 

 

Vprašanje 

Povprečje/ 

aritmetična 

sredina 

Št. 

enot 

Std. 

odklon 
Mediana Minimum Maksimum Sploščenost Asimetričnost 

Starost (let) 36,54 117 9,792 33 25 62 0,15 1,131 

 

Najmlajši anketiranec je star 25 let, najstarejši pa 62 let. Povprečna starost inženirjev je 36,5 let. 

 

b) Prikaz strukture inženirjev glede na stopnjo izobrazbe: 

 

 

Graf 8: Struktura inženirjev glede na stopnjo izobrazbe 

 

80,3 % anketirancev je dokončalo univerzitetni dodiplomski študij in si pridobilo strokovni 

naslov univerzitetni diplomirani inženir, 19,7 % pa jih ima narejen še podiplomski študij. 

 

c) Struktura inženirjev glede na študijsko smer: 

 

Inženirji so navedli 13 različnih univerzitetnih študijev. Med najbolj pogostimi so bili 

elektrotehnika (29), računalništvo in informatika (25), strojništvo (19), lesarstvo (11), arhitektura 

(10), gradbeništvo (10), kemijsko inženirstvo (6), računalništvo in matematika (2), energetika 

(1), geodezija (1), geologija (1), gospodarski inženiring (1) in metalurgija (1).  

 

d) Struktura inženirjev glede na poklic: 

 

Pri študijski smeri je 117 inženirjev navedlo 15 različnih strokovnih in znanstvenih naslovov. 

Med najbolj pogostimi strokovnimi naslovi so bili univ. dipl. inž. el., univ. dipl. inž. rač. in inf. 
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ter univ. dipl. inž. str., pa tudi univ. dipl. inž. les., univ. dipl. inž. grad., univ. dipl. inž. arh. in 

univ. dipl. inž. kem. inž. in sicer: univ. dipl. inž. el. (25), univ. dipl. inž. rač. in inf. (24), univ. 

dipl. inž. str. (19), univ. dipl. inž. arh. (10), univ. dipl. inž. gradb. (10), univ. dipl. inž. les. (10), 

univ. dipl. inž. kem. inž. (4), mag. znanosti  (el.) (3), doktor znanosti (kem.) (2), univ. dipl. inž. 

rač. in mat. (2), spec. el. sistemov (el.) (1), univ. dipl. inž. energ. (1), univ. dipl. inž. geod. (1), 

univ. dipl. inž. geol. (1), mag. znanosti (geol.) (1), mag. znanosti (les.) (1), univ. dipl. inž. metal. 

(1) in doktor znanosti (rač. in inf.) (1). Kljub temu, da je pri enem izmed prejšnjih vprašanj 23 

inženirjev označilo, da imajo končano specializacijo, magisterij ali doktorat, jih je pri vprašanju, 

kjer so morali sami napisati, katero vrsto strokovnega oz. znanstvenega naslova so si pridobili, 

108 napisalo le strokovni naslov in devet znanstvenega. Iz tega lahko sklepamo, da je 14 

inženirjev pri navedbi svojega poklica uporabilo zgolj dodiplomsko strokovni naslov, čeprav 

imajo dokončano tudi podiplomsko izobraževanje. 

 

e) Struktura inženirjev glede na delovno mesto: 

 

117 inženirjev je navedlo 22 različnih delovnih mest, ki jih opravljajo s svojim strokovnim oz. 

znanstvenim naslovom in sicer: razvijalec programske opreme (19), projektant (14), vodja 

razvoja (13), vodja proizvodnje/oddelka (11), vodja projektov (9), direktor (9), raziskovalec (7), 

vodja prodaje (5), konstruktor (4), razvijalec strojne opreme (3), referent (3), strokovni sodelavec 

(3), specialist za podatkovne/omrežne komunikacije (3), podpora raziskovalcem (2), podpora 

uporabnikom (2), specialist za sistemsko integracijo/procese (2), vodja vzdrževanja (2), 

svetovalec (2), patentni zastopnik (1), pomočnik direktorja (1), skrbnik informacijskih storitev 

(1) in specialist za inovacije (1). 

 

f) Prikaz strukture inženirjev glede na območno enoto podjetja: 

 

V raziskavi je bil odstotek sodelujočih po posameznih območnih enotah precej različen. Po 

udeležbi so izstopala večja slovenska mesta in sicer OE Ljubljana (53,8 %), OE Celje (17,9 %), 

OE Maribor (12 %) in OE Kranj (6,8 %), medtem ko je bil odstotek sodelujočih v ostalih petih 

območnih enotah med 0,9 in 4,3 odstotki. 
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Graf 9: Struktura inženirjev glede na območno enoto podjetja 

 

3.3.3.3 Značilnosti vzorca in deskriptivna statistika pri predstavnikih in predstavnicah 

nepedagoških poklicev 

 

a) Prikaz strukture predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na 

starost: 

 

 

Graf 10: Struktura predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na starost 
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V raziskavi je sodelovalo 299 predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev, večinoma 

starih med 31 in 40 let (47,5 %). Slabih 21,7 % jih je starih med 41 in 50 let, do 30 let 18,4 %, 

najmanj pa je starejših od 50 let (12,4 %).  

 

Tabela 4: Starost predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev – opisne statistike 

 

Vprašanje AS Št. enot Std. odklon Mediana Minimum Maksimum Sploščenost Asimetričnost 

Starost (let) 38,2 299 9,0 37 20 70 0,1 0,7 

 

Najmlajši predstavnik oz. predstavnica nepedagoškega poklica je star/-a 20 let, najstarejši oz. 

najstarejša pa 70 let. Povprečna starost anketirancev in anketirank je 38,2 let. 

 

b) Prikaz strukture predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na spol: 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 69,5 % žensk in 30,4 % moških predstavnikov in predstavnic. 

 

 

Graf 11: Struktura predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na spol 

 

c) Prikaz strukture predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na 

stopnjo izobrazbe: 

 

Približno enak odstotek anketirancev in anketirank ima srednjo (34,1 %) in univerzitetno      

(33,8 %) izobrazbo; 11 % pa visoko, 9,7 % akademijo, 6,7 % poklicno in 4,7 % podiplomsko. 

Največja razlika v izobrazbi žensk in moških se je pokazala pri srednješolski in univerzitetni 

izobrazbi, saj je na naša vprašanja odgovarjalo 13,8 % več žensk kot moških s končano 

univerzitetno izobrazbo ter 9,4 % več moških kot žensk s končano srednješolsko izobrazbo. 
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Graf 12: Struktura predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na stopnjo 

izobrazbe 

 

 

d) Struktura predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na poklic: 

 

Vprašanje je bilo selekcijske narave in nam je pomagalo izločiti pedagoške poklice. 299 

predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev je navedlo 90 poklicev z različnimi 

stopnjami izobrazbe. Med najpogostejšimi so bili: univ. dipl. ekonomist/ekonomistka (44), 

komercialni tehnik/komercialistka (21), ekonomski tehnik/ekonomistka (20), gimnazijski 

maturant/maturantka (16), univ. dipl. inž. računalništva in informatike (8), poslovni 

sekretar/sekretarka (8), univ. dipl. bibliotekar/bibliotekarka (6), univ. dipl. 

komunikolog/komunikologinja (6), univ. dipl. pravnik/pravnica (6), administrativni 

tehnik/administratorka (5), policist/policistka (5) in upravni tehnik/upravnica (5). 

 

e) Struktura predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na delovno 

mesto: 

 

Vprašanje je bilo zgolj selekcijske narave in nam je pomagalo iz raziskave izločiti vse pedagoške 

poklice, ki niso bili naša ciljna skupina.  
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f) Prikaz strukture predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na 

najbližji kraj: 

 

 
 

Graf 13: Struktura predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na 

anketirancu/anketiranki najbližji kraj 

 

Največ anketirancev in anketirank prihaja iz okolice Ljubljane (36,1 %), Kranja (19,1 %) in 

Maribora (14,7 %). Iz ostalih krajev pa jih je različno veliko in sicer med 2,3 % in 8,4 %. 

 

g) Prikaz strukture predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na 

prisotnost profesoric v sorodstvu ali prijateljstvu: 

 

78,9 % anketirancev in anketirank ima profesorico v bližnjem sorodstvu ali prijateljstvu in le 

21,1 % jih je brez take izkušnje. 
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Graf 14: Struktura predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na prisotnost 

profesoric v sorodstvu ali prijateljstvu  

 

h) Prikaz strukture predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na to ali 

imajo šoloobvezne otroke  

 

Približno polovica anketirancev in anketirank (49,5 %) ima otroke, ki že obiskujejo šolo, od tega 

ima takšne otroke 9,5 % več žensk kot moških. Približno toliko anketirancev in anketirank   

(50,5 %) pa ima mlajše ali starejše otroke. 

 

 

Graf 15: Struktura predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev glede na to ali imajo 

šoloobvezne otroke  
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3.4 REZULTATI VPRAŠALNIKOV Z OPISI 

 

3.4.1 Rezultati vprašalnika pri študentkah razrednega pouka z opisi  

 

V izogib ponavljanju predstavitve rezultatov so rezultati v Prilogi 6, saj so kasneje v doktorski 

raziskavi predstavljeni še primerjalno z rezultati drugih anketnih vprašalnikov. V Prilogi 6 so 

rezultati predstavljeni v treh sklopih: izbira poklica in študij, poklicna pričakovanja in mnenje o 

poklicu; v nadaljevanju pa je predstavljena samo sinteza rezultatov.    

 

Glej: Priloga 6 

 

Sinteza rezultatov anketnega vprašalnika pri študentkah razrednega pouka 

 

Pri raziskavi so v elektronski in pisni obliki sodelovale študentke 4. letnika vse treh slovenskih 

pedagoških fakultet in sicer starega, nebolonjskega dodiplomskega študija na študijski smeri 

Razredni pouk. Od skupno 264 poslanih smo dobili vrnjenih in v celoti ter pravilno izpolnjenih 

152 anketnih vprašalnikov, kar pomeni, da je bilo sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnika     

58 %-no. Pri anketnem vprašalniku je bila v okviru univariatne analize uporabljena frekvenčna 

porazdelitev z opisno statistiko ter multivariatna analiza s faktorsko analizo. Odgovore odprtega 

tipa smo analizirali kvalitativno. Z raziskavo smo ugotavljali vzroke izbire profesorskega poklica 

pri študentkah, njihova poklicna pričakovanja in mnenje o poklicu. 

 

Pri izbiri poklica in študija smo ugotovili, da je bila večina študentk na študij sprejetih takoj, le 

nekaj pa se jih je na to fakulteto prepisalo iz drugih fakultet. Študentke so se za poklic 

najpogosteje odločile zaradi izrazite želje delati z otroki, potrpljenja delati z ljudmi, zgodnje 

navdušenosti za ta poklic, ustvarjalnosti poklica ter njegove povezanosti z različnimi 

disciplinami; niso pa se zanj odločile zaradi pridobitve univerzitetne izobrazbe, zanesljivosti 

službe, dela doma, porabe dopusta v poletnem času ali boljših zaposlitvenih možnosti. Po 

mnenju študentk je bil študij na pedagoški fakulteti premalo praktično usmerjen, precej teoretsko 

poglobljen, zahteval je veliko dela doma in ni omogočal dovolj prostega časa; je pa pokrival 

širok spekter zanimanj iz različnih predmetnih področij in bi po njihovem mnenju moral 

vključevati tudi že strokovni izpit in pripravništvo. Večina študentk je s svojo poklicno izbiro 
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popolnoma zadovoljna, malo manj študentk pa je delno zadovoljnih. Svoje zadovoljstvo z izbiro 

poklica so ocenile s povprečno oceno 1,5.  

 

 

Raziskava je pokazala, da glede poklicnih pričakovanj skoraj polovica študentk vidi svojo prvo 

zaposlitev na kateremkoli delovnem mestu, samo da dobi službo, pa tudi to, da jih četrtina želi 

biti razredničarka. Le nekaj anketirank bi sprejelo službo tudi v oddelku podaljšanega bivanja, 

delo druge strokovne delavke v prvem razredu ali katerokoli drugo delo. Kljub temu, da večina 

študentk pričakuje le to, si je pri naslednjem vprašanju o delovnih mestih večina vseeno najbolj 

želela razredništvo, pa tudi delo v oddelku podaljšanega bivanja, medtem ko si je delo druge 

strokovne delavke v prvem razredu in delo v jutranjem varstvu ter dodatno strokovno pomoč 

želela le polovica anketirank. Dve petini anketirank bi delali karkoli bi potrebovala šola. Delo v 

knjižnici, poučevanje tujega jezika, poučevanje na predmetni stopnji in vodenje šole so najmanj 

želena delovna mesta. Glede kraja zaposlitve študentke niso bile pretirano izbirčne, saj jih večina 

želi delati v bližini svojega kraja. Več kot polovica študentk pričakuje, da bo imela za pripravo 

na pouk v zbornici ali kabinetu svoj stol, lasten ali skupen kabinet, mape in registratorje; kar 

nekaj pa jih pričakuje tudi namizni računalnik, lastno mizo v zbornici ali kabinetu, prenosni 

računalnik in USB-ključek. Skoraj vse študentke pričakujejo, da bodo imele v razredu lastno 

mizo, računalnik, radio in televizijo. Nekaj študentk bo lahko delalo brez stola in projektorja, 

medtem ko naj obutev in obleka za pouk športne ali likovne umetnosti ne bi bili potrebni. 

Priprava na pouk bo pri študentkah potekala zelo različno: tretjina bo delala večinoma doma in 

včasih v šoli, tretjina v šoli in doma enako pogosto, tretjina pa večinoma v šoli in včasih doma. 

Samo v šoli bo delal odstotek anketirank. Ko se bodo pripravljale v šoli, bo to večinoma v 

svojem ali skupnem kabinetu, v svoji ali trenutno prosti učilnici, pa tudi v zbornici oz. nikjer na 

šoli, ker ne bo ustreznega prostora. Najpogosteje se bodo za delo pripravljale ob delovnikih in 

vikendih, pa tudi v času dopusta in praznikov. Po rednem delu bodo namenile drugim dodatnim 

šolskim dejavnostim različno število ur in sicer od ene do treh ur tedensko, od štiri do pet ur 

tedensko ali več kot pet ur. Študentke pričakujejo tudi to, da se bodo udeleževale seminarjev, 

predstavitev učnih gradiv in strokovnih predavanj na šoli, medtem ko študijske skupine, kongresi 

in simpoziji ter sejmi gradiv v tujini za njih niso izziv. Izobraževanja in izpopolnjevanja v tujini 

bi se udeležilo le nekaj najbolj ambicioznih študentk. 
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Pri sklopu, ki je vseboval mnenje o poklicu smo z raziskavo ugotovili, da je za študentke 

profesorski poklic odgovoren, občasno naporen in utrudljiv, poln reform in sprememb, 

nadzorovan s strani vodstva in ministrstva, izpostavljen javnosti, da pri njem ni potrebno imeti 

lastnih otrok ter da ni za zdravje obremenjujoč. Da je večina študentk ženskega spola, študentk 

ne moti. Glede tega jim je vseeno ali o tem ne razmišljajo. Prav tako jih ne moti, o tem ne 

razmišljajo oz. jim je vseeno tudi glede podatka, da je v šolskem letu 2010/11 kljub izraziti 

feminiziranosti poklica v osnovnih šolah ravnateljevalo skoraj 40 % moških. Študentke so 

deljenega mnenja glede tega, ali je za delo v jutranjem varstvu potrebna univerzitetna izobrazba, 

saj jih polovica meni, da ni potrebna, polovica pa, da je potrebna. Ko smo študentke vprašali, če 

bodo s to izobrazbo lahko opravljale še kateri drugi poklic, so bile tudi glede tega deljenega 

mnenja. Večinoma so ostale neopredeljene, negativen odgovor je dala slaba tretjina, pritrdilnega 

pa dobra tretjina študentk. Študentke so predlagale poklice oz. dela, povezana z varovanjem 

otrok (27), poklice/dela, ki jih poleg dela v razredu opravlja vsaka profesorica na šoli (15), druge 

šolske poklice (17) ter povsem druge, nepedagoške poklice oz. dela (12). Največ študentk je 

menilo, da bodo s to izobrazbo delale kot vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice, knjižničarke ali 

socialne delavke. Za večino študentk poklic ni dovolj cenjen, zelo malo pa jih meni, da je poklic 

srednje cenjen. Cenjenost poklica so ocenile s povprečno oceno 3,61, kar pomeni, da po 

njihovem mnenju poklic ni najbolj cenjen. Po mnenju študentk naj bi poklicu zagotovili višjo  

cenenost tako, da bi profesoricam omogočili boljše možnosti za napredovanje in kariero, 

zmanjšali število vpisnih mest ter zvišali plače na raven, primerljivo z drugimi univerzitetnimi 

poklici; nikakor pa se ne strinjajo s tem, da bi se moralo na fakulteto vpisati več moških. Najbolj 

pogoste žaljive izjave, ki so jih študentke slišale o svojem poklicu, so bile, da imajo profesorice 

dva meseca počitnic, da delajo štiri ure na dan, da je to lahek in dostopen poklic, da profesorice 

nič ne delajo, da se samo igrajo, so preveč plačane in se zanj odločajo drugje neuspešne 

kandidatke. Po mnenju študentk naj bi take izjave dajali večinoma starši otrok, prijatelji in 

znanci, mediji in občila, pa tudi vici in šale ter sorodniki, medtem ko lastni partnerji, profesorice 

same in vodstvo šole takih izjav ne bi dajali prav pogosto. 

 

3.4.2 Rezultati vprašalnika pri profesoricah razrednega pouka z opisi 

 

V izogib ponavljanju predstavitve rezultatov so rezultati predstavljeni v Prilogi 7, saj so kasneje 

v doktorski raziskavi predstavljeni še primerjalno z rezultati drugih anketnih vprašalnikov. V 
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Prilogi 7 so rezultati predstavljeni v petih poglavjih in sicer: delovne razmere, doživljanje in 

vrednotenje poklica, perspektivnost poklica, zadovoljstvo s poklicnim in delovnim življenjem ter 

kakovost življenja; v nadaljevanju pa je predstavljena samo sinteza rezultatov.    

 

Glej: Priloga 7 

 

Sinteza rezultatov anketnega vprašalnika pri profesoricah razrednega pouka 

 

Pri raziskavi so v elektronski obliki sodelovale izključno ženske profesorice razrednega pouka s 

končanim starim, ne-bolonjskim univerzitetnim izobraževanjem, ki poučujejo od 1. do 5. razreda 

v razredih ali v oddelkih podaljšanega bivanja. V raziskavo smo vključili tudi profesorice 

razrednega pouka s končanim podiplomskim izobraževanjem. Od skupno 290 (68 %) k 

sodelovanju povabljenih osnovnih šol so v raziskavi sodelovale profesorice razrednega pouka iz 

vseh devetih območnih enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Povezava do spletnega 

anketnega vprašalnika je bila posredovana tudi članicam spletne strani Razredni pouk. Pri 

anketnem vprašalniku je bila v okviru univariatne analize uporabljena frekvenčna porazdelitev z 

opisno statistiko. Odgovore odprtega tipa smo analizirali kvalitativno. Z raziskavo smo 

ugotavljali šolske delovne razmere, doživljanje in vrednotenje poklica, perspektivnost poklica, 

zadovoljstvo s poklicnim in delovnim življenjem ter kakovost življenja. 

 

V raziskavi je sodelovalo 269 profesoric razrednega pouka s povprečno starostjo 38,2 let. Izmed 

vseh univerzitetno izobraženih profesoric jih ima 4 % dokončan tudi magisterij ali doktorat, prav 

toliko jih je napredovalo v najvišji možni strokovni naziv svetnica. Večina anketirank ima od 10 

do 20 let delovne dobe ter naziv mentorica ali svetovalka. Izmed anketiranih jih skoraj 80 % 

poučuje v razredu, 40 % jih izvaja dopolnilni in dodatni pouk, 23 % jih dela v podaljšanem 

bivanju, 16 % jih izvaja dodatno strokovno pomoč, 10 % pa jih dela v jutranjem varstvu. 

Anketiranke opravljajo vsaj14 različnih del. Izmed 269 anketiranih so pomočnice ravnateljice le 

tri profesorice razrednega pouka. V raziskavi je bil odstotek sodelujočih po posameznih 

območnih enotah približno enak, izstopali sta le OE Ljubljana in OE Maribor. 

 

Pri delovnih razmerah smo ugotovili, da si večina profesoric želi delati v bližini svojega kraja. 

Prav tako večina šol uporablja le imena in priimke svojih zaposlenih, 10 % šol pa dosledno 
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uporablja tudi strokovne in znanstvene naslove. 72 % profesoric ima za pripravo na pouk skupni 

namizni računalnik, 20 % lastnega, četrtina pa skupni ali lastni prenosni računalnik. Polovica jih 

dobi USB-ključek, mape in registratorje. 35 % profesoric je v zbornici ali kabinetu brez svojega 

stola, 78 % pa brez lastne mize. Skoraj polovica profesoric je brez svojega ali skupnega kabineta. 

7 % profesoric dela v razredu brez lastne mize in stola. Predvidevamo, da gre v tem primeru za 

druge strokovne delavke v 1. razredu. Profesorice so hkratno zagotavljanje ustreznih 

pripomočkov in ustreznega delovnega prostora za pripravo na pouk ocenile s povprečno oceno 

2,6, kar pomeni, da ti delovni pogoji niso najbolj zadovoljivi. Kar 60 % profesoric se na pouk 

pripravlja večinoma doma in včasih tudi v šoli. Samo v šoli se pripravljata samo dve profesorici 

od 269 anketiranih. Profesorice se na pouk pripravljajo v učilnici, zbornici in kabinetu približno 

enako pogosto. V učilnici najpogosteje potekajo pouk, podaljšano bivanje, jutranje varstvo in 

interesne dejavnosti, pa tudi dežurno varstvo, varstvo vozačev, dopolnilni pouk, dodatni pouk, 

pisanje domačih nalog, prireditve, seminarji, roditeljski sestanki, sestanki strokovnih aktivov, 

sestanki šolske skupnosti, predavanja za starše in kosilo, kar pomeni, da so učilnice pogosto 

zasedene in se profesorice v njih ne morejo pripravljati za delo. Profesorice se najpogosteje 

pripravljajo za pouk ob delovnikih (95 %) in vikendih (68 %), pa tudi v času dopusta (36 %) in 

ob praznikih (30 %), kar kaže na njihovo stalno delovno obremenitev. Profesorice poleg rednega 

dela namenijo še drugim šolskim dejavnostim različno število ur, od ene do treh ur tedensko, od 

štirih do pet ur tedensko, pa tudi več kot pet ur. Le štiri od 269 anketiranih izrednega šolskega 

dela ne opravljajo. Delodajalec zagotavlja polno delovno obvezo 62 % profesoric, 22 % pa celo 

več. 16 % profesoric dobiva zaradi zmanjšanega delovnega obsega nižjo plačo. 66 % profesoric 

meni, da delajo več kot 40 ur tedensko, 17 % jih meni, da delajo 40 ur, 16 % profesoric pa, da 

delajo približno toliko. Samo 0,7 % profesoric meni, da delajo manj. 16 % profesoric si stroške 

prevoza od podružnične do centralne šole pokriva samih. Večina profesoric se je v enem šolskem 

letu udeležila predavanja na šoli, študijske skupine, predstavitve novega gradiva ali seminarja. 

Samo 18 % profesoric se je udeležilo simpozija oz. posveta v Sloveniji. Na sejem v tujino je 

odšlo šest profesoric, na simpozij v tujino pa tri profesorice. Štiri profesorice od 269-ih se niso 

dodatno izobraževale. Kotizacijo za udeležbo na seminarju poravna 39 % delodajalcev, 32 % pa 

le v primeru, če je udeležba v interesu šole. 13 % profesoric je takšna udeležba sofinancirana,     

9 % pa jih stroške poravna sama.  
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Pri doživljanju in vrednotenju poklica smo ugotovili, da se profesorice popolnoma strinjajo s 

tem, da je njihov poklic odgovoren, naporen in utrudljiv, poln sprememb in reform ter stalno na 

očeh javnosti. Strinjajo se tudi s tem, da je poklic nadzorovan in diktiran s strani vodstva in 

ministrstva ter je za zdravje obremenjujoč. 30 % profesoric se ne strinja s tem, da si lahko dobra 

profesorica le, če imaš tudi sama svoje otroke. Polovico profesoric ne moti, da je večina 

profesoric ženskega spola in da na vodstvenih delovnih mestih v izrazito feminiziranem 

kolektivu prevladujejo moški. Polovica profesoric o tem ne razmišlja oz. jim je glede tega 

vseeno, kritično pa razmišlja le 15 % profesoric. Profesorice so odgovorile, da je na njihovih 

šolah 24 % profesoric razrednega pouka ravnateljic, 31 % pa njihovih pomočnic. Polovica 

anketirank si med vodstvenimi delavci želi profesorico razrednega pouka, nekaj pa jih temu celo 

nasprotuje. Največ mladih diplomantk (42 %) se je prvič zaposlilo v podaljšanem bivanju, 35 % 

profesoric pa je prvič dobilo razredništvo v svojem razredu. Večina profesoric meni, da bi se 

morale diplomantke najprej zaposliti kot pripravnice v razredu skupaj z mentorico. V jutranjem 

varstvu dela 73 % profesoric razrednega pouka, 51 % vzgojiteljic predšolskih otrok, 28 % 

predmetnih profesoric in profesorjev ter 17 % drugih strokovnih delavcev in delavk. Večina 

profesoric si najbolj želi razredništvo, kar nekaj pa bi jih izvajalo strokovno pomoč ali delalo v 

knjižnici. 38 % profesoric bi delalo karkoli, samo da dobijo delo. Profesorice ne želijo delati v 

kombiniranem oddelku, poučevati tuj jezik, poučevati na predmetni stopnji, delati v jutranjem 

varstvu ali poučevati v prvem razredu kot druga strokovna delavka. Sploh pa ne želijo delati kot 

pomočnice ravnateljice ali ravnateljice, kar se izključuje z njihovim prejšnjim odgovorom, v 

katerem je 40 % profesoric navedlo, da bi delale karkoli, kar trenutno potrebuje šola. Najbolj 

pogoste žaljive izjave, ki so jih profesorice slišale o svojem poklicu, so bile, da imajo dva 

meseca dopusta, da delajo štiri ure na dan, da nič ne delajo, da so preveč plačane, da se v nižjih 

razredih samo igrajo in da je to lahek in dostopen poklic. Slišale pa so tudi to, da delajo v 

podaljšanem bivanju slabše profesorice in da se za ta poklic odločajo tisti, ki niso bili uspešni 

drugje. Po njihovem mnenju dajejo najpogosteje take izjave prijatelji, znanci, mediji, javna 

občila in starši otrok, pogosto pa tudi sorodniki. Profesorice naj bi bile žaljene tudi skozi 

pogovorne šale. Večina profesoric se zaradi takšnih izjav počuti prizadete včasih, nekaj pa precej 

ali zelo pogosto. Dobra polovica profesoric meni, da njihov poklic ni dovolj cenjen, 20 % pa, da 

sploh ni cenjen. Cenjenost poklica so ocenile s povprečno oceno 3,9, kar pomeni, da poklic res ni 

cenjen. Po mnenju profesoric bi se poklicu zvišala družbena cenjenost, če bi jim omogočili 

boljše možnosti za kariero, zvišali plačilo na univerzitetno raven in zmanjšali število vpisnih 
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mest. Strinjajo se tudi s tem, da bi cenjenost prineslo zvišanje števila vpisnih točk, ne strinjajo pa 

se s povišanjem moških kandidatov. Po mnenju profesoric so izmed drugih primerljivih 

univerzitetnih poklicev v družbi bolj od njihovega poklica vrednoteni oz. cenjeni pravnik, 

srednješolski profesor, inženir, veterinar, ekonomist, politolog, prevajalec, kriminalist, psiholog, 

novinar, računalničar, osnovnošolski predmetni profesor in teolog; enako kot njihov poklic pa 

bibliotekar, socialni delavec in upravni organizator. Dobra polovica profesoric meni, da same ne 

naredijo dovolj za ustrezno vrednotenje svojega poklica, skoraj dve tretjini profesoric pa, da 

nimajo dovolj možnosti za to.  

 

Glede perspektivnosti poklica je bilo z raziskavo ugotovljeno, da večina profesoric meni, da so 

za svoje delo premalo plačane in da jih je s svojo plačo zadovoljna le slaba četrtina. Polovica 

profesoric s svojo plačo srednje uspešno pokriva življenjske stroške, tretjina pa precej uspešno. 

Težave s pokrivanjem življenjskih stroškov ima 16 % profesoric. Za izboljšanje ekonomskega 

statusa se ukvarja 40 % profesoric in sicer največ s kmetijstvom, pomočjo partnerju, izvajanjem 

delavnic in inštrukcij ter z objavljanjem člankov. 70 % profesoric se z dodatnimi dejavnostmi ne 

ukvarja, ker jim redna služba vzame preveč časa, polovici pa to onemogoča skrb za družino. 

Nekaj profesoric vidi razlog v preozki izobrazbi, nekatere pa za to nimajo dovolj priložnosti. 

Večina profesoric meni, da imajo za dodaten oz. višji zaslužek malo možnosti. Profesorice so 

ocenile možnosti za dodaten zaslužek s povprečno oceno 3,92, kar pomeni, da je zanje v tem 

poklicu res zelo malo takih možnosti. Profesorice menijo, da imajo izmed srednješolskih 

poklicev večje možnosti za višji oz. dodaten zaslužek od njihovega poklica vodovodar, 

električar, frizer, keramičar, avtomehanik, pleskar, kozmetičar, lesar, kuhar, natakar, turistični 

tehnik; enake možnosti kot njihov poklic pa policist ter zdravstveni in ekonomski tehnik. Večina 

profesoric ima v svojem poklicu srednje veliko ali malo možnosti za spoznavanje novih ljudi, 

navezovanje novih prijateljstev ali iskanje partnerja. Svoje možnosti za navezovanje novih stikov 

so ocenile s povprečno oceno 3, kar pomeni, da za to nimajo ravno veliko možnosti. 

 

Pri zadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem smo z raziskavo ugotovili, da je približno 

40 % profesoric z možnostjo napredovanja v plačilne razrede in strokovne nazive srednje 

zadovoljnih, približno petina pa dokaj nezadovoljnih. Dobra tretjina profesoric je s svojo plačo v 

primerjavi s plačami drugih univerzitetnih in srednješolskih poklicev srednje zadovoljna ali 

dokaj nezadovoljna. Profesorice so z izbiro poklica popolnoma zadovoljne in bi izbrale isti 
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poklic tudi v primeru, če bi vedele, da bodo delale v podaljšanem bivanju ali jutranjem varstvu. 

Večina profesoric redko ali nikoli ne razmišlja o zamenjavi poklica oz. službe. Glede tega, da je 

s profesorskim poklicem mogoče opravljati še kateri drugi poklic, so profesorice skeptične. 

Tretjina profesoric meni, da lahko poleg svojega opravljajo še 56 drugih poklicev oz. del, 

predvsem delo vzgojiteljice, inštruktorice, organizatorke, animatorke, knjižničarke, predmetne 

profesorice, novinarke, administratorke in turistične vodičke. Profesorice so popolnoma 

prepričane v to, da bi svoje delo opravljale z več veselja, če bi jih razbremenili administrativnih 

del, bi prejele univerzitetni izobrazbi primerno plačilo, bi jim bila omogočena polna delovna 

obveza, bi jih razbremenili drugih dodatnih delovnih obremenitev in če bi imele več možnosti za 

pridobivanje izkušenj izven razreda, pa tudi v tujini. Profesorice se strinjajo tudi s tem, da bi 

svoje delo opravljale z več veselja, če bi imele več opore s strani vodstva, več pripomočkov in 

prostora za delo z otroki, porabo dopusta, ko to ustreza njim, več avtonomije in svobodnega 

odločanja, manj nadzora ter več možnosti za napredovanje na zahtevnejša delovna mesta. Glede 

tega, da bi morali profesoric razbremeniti jutranjega varstva, se ni moglo odločiti 30 % 

profesoric, 33 % pa se jih ne strinja z 8-urno delovno prisotnostjo na šoli. 

 

Pri kakovosti življenja smo ugotovili, da je večina profesoric s kvaliteto življenja načeloma 

zadovoljna. Svojo stopnjo zadovoljstva so profesorice ocenile s povprečno oceno 1,88, kar 

nakazuje na njihovo delno zadovoljstvo. Večina profesoric meni, da njihov poklic na zdravje 

vpliva. Stopnjo vpliva so ocenile s povprečno oceno 2,2, kar pomeni, da njihov poklic res vpliva 

na zdravje. 87 % profesoric se počuti utrujeno ali slabo, vendar zdravnika obišče le tretjina 

profesoric. Najpogostejši vzroki za obisk zdravnika so viroza (54 %), angina (38 %) in težave z 

glasilkami (29 %), pa tudi gripa in težave s hrbtenico. 92 % profesoric meni, da njihov poklic na 

kvaliteto življenja vpliva; 81 % profesoric pa, da na kvaliteto življenja vpliva družbeni ugled 

poklica. Večina profesoric je poročenih, tretjina ima partnerja, 10 % pa je samskih. Približno    

20 % profesoric je brez otrok, skoraj 80 % pa otroke že ima. Največ partnerjev profesoric 

razrednega pouka ima srednješolsko (44 %) ali univerzitetno (20 %) izobrazbo. Največ 

profesoric živi v hiši ali v hiši s sorodniki, pa tudi v stanovanju ali v stanovanju s sorodniki. Med 

profesoricami je le 7,1 % podnajemnic. Pri profesoricah sta najbolj priljubljena pohodništvo oz. 

gorništvo in kolesarjenje. Veliko profesoric se v prostem času ukvarja s smučanjem oz. 

deskanjem in s skupinsko vadbo. Jadra pet profesoric, golf pa igra samo ena. Polovica profesoric 
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preživi poletni dopust v apartmaju, ostale pa doma, v hotelu, v prikolici oz. mobilni hišici ali v 

šotoru. 17 % profesoric ima svoj vikend, 1,5 % profesoric pa plovilo.  

 

3.4.3 Rezultati vprašalnika pri inženirjih z opisi 

 

V izogib ponavljanju predstavitve rezultatov so rezultati predstavljeni v Prilogi 8, saj so kasneje 

v doktorski raziskavi isti predstavljeni še primerjalno z rezultati drugih anketnih vprašalnikov. V 

Prilogi 8 so rezultati predstavljeni v štirih sklopih in sicer: delovne razmere, perspektivnost 

poklica, zadovoljstvo s poklicnim in delovnim življenjem ter kakovost življenja; v nadaljevanju 

pa je predstavljena samo sinteza rezultatov.    

 

Glej: Priloga 8 

 

Sinteza rezultatov anketnega vprašalnika pri inženirjih moškega spola 

 

Pri raziskavi so v elektronski obliki sodelovali izključno moški inženirji katerekoli inženirske 

stroke s končanim starim, ne-bolonjskim univerzitetnim izobraževanjem. V raziskavo smo 

vključili tudi tiste inženirje, ki so dokončali podiplomsko izobraževanje. Od skupno 200 k 

raziskavi povabljenih podjetij je anketo začelo izpolnjevati 577 zaposlenih, od katerih smo dobili 

samo 117 veljavnih anket. Pri vprašalniku je bila v okviru univariatne analize uporabljena 

frekvenčna porazdelitev z opisno statistiko, odgovori odprtega tipa pa so bili analizirali 

kvalitativno. Z raziskavo smo ugotavljali delovne razmere inženirjev, perspektivnost 

inženirskega poklica, njihovo zadovoljstvo s poklicnim in delovnim življenjem ter kakovost 

njihovega življenja na sploh. 

 

V raziskavi je sodelovalo 117 inženirjev s povprečno starostjo 36,5 let. Izmed vseh inženirjev jih 

ima malo manj kot 20 % narejeno tudi specializacijo, magisterij ali doktorat. Pri študijski smeri 

so inženirji navedli 13 različnih univerzitetnih študijev, kjer so bili pri študijski smeri izmed 15 

različnih strokovnih in znanstvenih naslovov najpogostejši univ. dipl. inž. el., univ. dipl. inž. rač. 

in inf. ter univ. dipl. inž. str., pa tudi univ. dipl. inž. les., univ. dipl. inž. grad., univ. dipl. inž. arh. 

in univ. dipl. inž. kem. inž. Inženirji so navedli 22 različnih delovnih mest, ki jih opravljajo, 

izmed katerih so bili najpogostejši razvijalec programske opreme (19), projektant (14), vodja 
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razvoja (13), vodja proizvodnje/oddelka (11), direktor (9), vodja projektov (9) in raziskovalec 

(7). Po udeležbi v raziskavi so izstopala večja slovenska mesta in sicer OE Ljubljana, OE Celje, 

OE Maribor in OE Kranj, medtem ko je bil odstotek sodelujočih v ostalih petih območnih enotah 

precej manjši. 

 

Pri delovnih razmerah smo ugotovili, da si večina inženirjev želi delati v bližini svojega kraja 

ali pa jim je vseeno, kje bi delali. Pri slabi polovici podjetja na vratih pisarn in v dokumentaciji 

uporabljajo le imena in priimke svojih zaposlenih. Tudi strokovne naslove uporablja 19 % 

podjetij, strokovne in znanstvene naslove pa 20 % podjetij. 70 % inženirjev dela na prenosnem 

računalniku, 60 % jih dela na namiznem, le 22 % inženirjev pa si računalnik deli s sodelavci. 

Večina inženirjev za delo prejme USB-ključek in registratorje. Brez svojega stola dela 6 % 

inženirjev, brez mize pa 7 % inženirjev. Slaba četrtina inženirjev nima svojega ali skupnega 

kabineta oz. pisarne. Večini inženirjev delodajalec povsem ali sprejemljivo zagotavlja tako 

ustrezne pripomočke kot tudi delovni prostor hkrati, z delovnimi pogoji pa je nezadovoljnih 

samo 7 % inženirjev. Inženirji so ocenili stopnjo zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev s 

povprečno oceno 1,39. 71 % inženirjev se za službo pripravlja večinoma v službi in včasih tudi 

doma, v službi in doma enako pogosto pa le 15 % inženirjev. Večinoma doma in včasih tudi v 

službi dela samo 1,7 % inženirjev. Inženirji se najpogosteje pripravljajo za službo ob delovnikih 

(94 %) in vikendih (30 %), v času dopusta (4 %) ter ob praznikih (13 %) pa bolj poredko. 

Polovica inženirjev poleg rednega dela nameni še drugim službenim dejavnostim od ene do treh 

ur tedensko. Večina inženirjev meni, da dela več kot 40 ur na teden ali vsaj toliko. Večini 

inženirjev stroške službenega prevoza povrne delodajalec, izjemoma to storijo inženirji sami. V 

letu 2011/12 se je največ inženirjev udeležilo posveta/kongresa/simpozija v tujini, seminarja, 

strokovnega predavanja v podjetju ali sejma. Večini inženirjev kotizacijo za udeležbo na 

izobraževanju poravna delodajalec, le izjemoma to storijo inženirji sami. 

 

Pri perspektivnosti poklica smo ugotovili, da polovica inženirjev za svoje delo ni dovolj 

plačana. S svojo plačo je zadovoljnih približno 40 % inženirjev. 40 % inženirjev precej uspešno 

ali srednje uspešno pokriva življenjske stroške, le 17 % jih to počne zelo uspešno, 6 % pa jih je 

pri tem slabo uspešnih. Za izboljšanje svojega ekonomskega statusa se z dodatnimi dejavnostmi 

ukvarja 40 % inženirjev, od tega jih največ objavlja članke in piše knjige, pomaga partnerki pri 

njenem delu ali kmetuje, nekaj pa se jih ukvarja še z drugimi dejavnostmi. Večina inženirjev se z 
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dodatnimi dejavnostmi ne ukvarja, ker jim že redna služba vzame preveč časa in energije, 30 % 

inženirjev pa to onemogočajo družina in skrb za otroke ali dovolj visok zaslužek (30 %). 

Inženirji so možnosti za višji oz. dodaten zaslužek ocenili s povprečno oceno 2,96, možnosti za 

navezovanje novih stikov pa s povprečno oceno 2,62, kar pomeni, da imajo za oboje srednje 

veliko takšnih možnosti.  

 

Pri zadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem smo ugotovili, da je večina inženirjev z 

možnostjo povišanja plače načeloma zadovoljna, nezadovoljna pa le slaba tretjina. Tudi z 

možnostjo napredovanja na delovnem mestu je večina zadovoljna, nezadovoljna pa le četrtina 

inženirjev. 70 % inženirjev je zadovoljnih s svojo plačo v primerjavi s plačami drugih 

univerzitetnih poklicev, nezadovoljnih pa jih je 30 %. Večina inženirjev je zadovoljna s svojo 

plačo v primerjavi s plačami drugih srednješolskih poklicev, dobra četrtina pa jih je 

nezadovoljnih. Večina inženirjev je s svojo poklicno izbiro zadovoljna. Večina inženirjev 

razmišlja o zamenjavi poklica oz. službe, 17 % inženirjev pa tega ne počne nikoli. Večina 

inženirjev meni, da bi s svojo izobrazbo poleg inženirskega lahko opravljala še katere druge 

poklice oz. dela, 15 % inženirjev pa temu nasprotuje. Dve tretjini inženirjev bi poleg svojega 

lahko opravljalo še 39 drugih poklicev oz. del in sicer takšna, ki so povezana z inženirskim 

delom (15), z vzgojo in izobraževanjem (7) ali pa povsem druge poklice oz. dela (14). 

 

Pri vprašanjih o kakovosti življenja so inženirji stopnjo zadovoljstva z življenjem ocenili s 

povprečno oceno 2,07, kar pomeni, da so z njim delno zadovoljni. Večina inženirjev se počuti 

slabo ali je utrujena občasno, pogosteje pa ima te težave petina inženirjev. Dobra četrtina 

inženirjev ni nikoli pri zdravniku, nihče od anketiranih pa ni zelo ali precej pogosto pri 

zdravniku. Najpogostejši vzroki za obisk zdravnika pri inženirjih so viroza, gripa, angina in 

težave s hrbtenico. Polovica inženirjev je poročenih, tretjina jih ima partnerko, 19 % pa je 

samskih. Približno polovica inženirjev je brez otrok, približno polovica pa otroke že ima. Največ 

partneric inženirjev ima univerzitetno izobrazbo, nekaj jih je z visokošolsko izobrazbo, 10 % s 

podiplomsko izobrazbo, 9 % pa s srednješolsko izobrazbo. Največ inženirjev živi v lastnem oz. 

partneričinem stanovanju ali v lastni oz. partneričini hiši, dve petini pa v podnajemniškem 

stanovanju oz. hiši ali pri svojih oz. partneričinih sorodnikih v hiši. Pri inženirjih sta najbolj 

priljubljena pohodništvo oz. gorništvo in kolesarjenje. Veliko inženirjev se ukvarja s skupinskimi 

športi in s smučanjem oz. deskanjem. Manj priljubljeni so badminton oz. tenis in skupinske 
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vadbe. Jadra sedem inženirjev (6 %), golf pa igrajo štirje (3 %). Skoraj polovica inženirjev 

preživi poletni dopust na morju v apartmaju, petina jih gre v hotel, nekaj pa jih ostane doma, 

šotori ali gre na svoj vikend. 8 % inženirjev preživi poletni dopust na plovilu , 4 % inženirjev pa 

gre v prikolico oz. mobilno hišico.  

 

3.4.4 Rezultati vprašalnika pri predstavnikih in predstavnicah nepedagoških 

poklicev z opisi 

 

V izogib ponavljanju predstavitve rezultatov so rezultati predstavljeni v Prilogi 9, saj so kasneje 

v doktorski raziskavi isti predstavljeni še primerjalno z rezultati drugih anketnih vprašalnikov. 

Rezultati so v Prilogi 9 predstavljeni v štirih poglavjih in sicer: izobrazba profesoric razrednega 

pouka, delovne razmere, doživljanje in vrednotenje poklica ter perspektivnost poklica. V 

nadaljevanju je predstavljena samo sinteza rezultatov.    

 

Glej: Priloga 9 

 

Sinteza rezultatov anketnega vprašalnika pri anketirancih nepedagoških poklicev 

 

Pri raziskavi so v elektronski obliki sodelovale predstavnice in predstavniki nepedagoških 

poklicev s katerokoli stopnjo izobrazbe. Od skupno 60 k raziskavi povabljenih podjetij je anketo 

začelo izpolnjevati 515 anketirancev, od katerih smo dobili 229 veljavnih anket. Pri anketnem 

vprašalniku je bila v okviru univariatne analize uporabljena frekvenčna porazdelitev z opisno 

statistiko. Odgovore odprtega tipa smo analizirali kvalitativno. Z raziskavo smo ugotavljali 

poznavanje profesorskega poklica na razredni stopnji. Zanimalo nas je, kaj vedo o izobrazbi 

profesoric razrednega pouka, delovnih razmerah v šolstvu, kako doživljajo in vrednotijo ta 

poklic ter kaj menijo o njegovi perspektivnosti. 

 

V raziskavi je sodelovalo 299 predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev s povprečno 

starostjo 38,2 let. V raziskavi je sodelovalo 70 % žensk in 30 % moških. Približno enak odstotek 

anketirancev ima srednjo (34 %) in univerzitetno (34 %) izobrazbo, ostali pa visoko, poklicno, 

akademijo, specializacijo, magisterij ali doktorat. Pri navedbi svojega poklica so anketiranci in 

anketiranke navedli 90 različnih poklicev z različnimi stopnjami izobrazbe, med katerimi so bili 
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najpogostejši univ. dipl. ekonomist, komercialni tehnik, ekonomski tehnik, gimnazijski maturant, 

poslovni sekretar, univ. dipl. inž. računalništva in informatike, univ. dipl. bibliotekar, univ. dipl. 

komunikolog, univ. dipl. pravnik, administrativni tehnik, policist in upravni tehnik. Največ 

anketirancev in anketirank je iz krajev iz okolice Ljubljane, Kranja in Maribora. Večina 

anketirancev in anketirank ima profesorico v bližnjem sorodstvu ali prijateljstvu, 21 % pa jih je 

brez te izkušnje. Približno polovica jih ima šoloobvezne otroke, približno polovica pa jih nima.  

 

Pri sklopu vprašanj o izobrazbi profesoric razrednega pouka smo ugotovili, da skoraj tretjina 

predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev misli, da je za poučevanje na razredni 

stopnji potrebna visoka izobrazba; več kot tretjina pa jih meni, da diplomantke po končanem 

študiju pridobijo strokovni naslov učiteljica razrednega pouka. Polovica anketiranih meni, da je 

študij srednje zahteven, tretjina, da je precej zahteven in 16 %, da ni preveč zahteven. Zahtevnost 

študija so ocenili s povprečno oceno 2,81, kar na petstopenjski lestvici pomeni, da po njihovem 

mnenju študij ni najbolj zahteven. Več kot polovica anketiranih meni, da so profesorice za svoje 

delo dovolj izobražene in usposobljene. Večina anketiranih se strinja s tem, da je za poučevanje 

na razredni stopnji potrebna univerzitetna izobrazba, četrtina pa jih temu nasprotuje.  

 

Pri delovnih razmerah smo ugotovili, da 25 % predstavnikov in predstavnic nepedagoških 

poklicev meni, da profesorice za pripravo na pouk nimajo zagotovljenega tako ustreznega 

delovnega prostora kot tudi pripomočke. 42 % anketiranih meni, da se profesorice za pouk 

pripravljajo večinoma v šoli in včasih tudi doma, 36 % pa, da se pripravljajo večinoma doma in 

včasih tudi v šoli. Ko smo anketirane vprašali, kaj menijo o izpolnjevanju 40-urnega delovnika 

pri profesoricah, jih je 35 % odgovorilo, da po njihovem mnenju profesorice delajo manj, 30 % 

jih je odgovorilo, da delajo približno 40 ur na teden, 21 % pa, da delajo več. 70 % anketiranih 

meni, da imajo profesorice dinamičen oz. prilagodljiv delovni čas, še vedno pa je 18 % takšnih, 

ki menijo, da profesorice delajo štiri ure na dan. Glede poletnega kolektivnega dopusta večina 

anketiranih meni, da profesorice počitniške dni nadomestijo z nadomeščanjem drugih sodelavk, s 

tabori in obšolskimi dejavnostmi, ter da v teh dneh porabijo ves svoj dopust, še vedno pa je 23 % 

takšnih, ki menijo, da profesorice teh dni ne nadomestijo v celoti oz. jih sploh ne nadomestijo. 

 

Pri doživljanju in vrednotenju poklica smo anketirane vprašali, kako se strinjajo z 

neupravičenimi izjavami o poklicu profesorica razrednega pouka. Ugotovili smo, da so pri njih 
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najpogostejše izjave te, da imajo profesorice dva meseca dopusta, da za njihov poklic ni potrebna 

univerzitetna izobrazba in da so za svoje delo preveč plačane. 60 % anketiranih meni, da bi bilo 

med profesoricami lahko več moških. Večina anketiranih je cenjenost poklica ocenila s 

povprečno oceno 3,17, kar pomeni, da je ta poklic zanje srednje cenjen. Po mnenju večine 

anketiranih bi poklicu zagotovili večjo cenjenost z zagotavljanjem boljših možnosti za 

napredovanje in kariero. Anketirani menijo, da bi cenjenost poklica zvišali z zmanjšanjem števila 

vpisnih mest na fakulteti, tretjina pa, da z univerzitetni izobrazbi primerno plačo, s povečanjem 

števila moških na smeri razredni pouk, pa tudi z zvišanjem vpisnih točk na to študijsko smer. Po 

mnenju predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev so izmed drugih primerljivih 

univerzitetnih poklicev v družbi od profesorskega poklica bolj vrednoteni oz. cenjeni pravnik, 

inženir, srednješolski profesor, veterinar, psiholog, računalničar, prevajalec, kriminalist, 

ekonomist, novinar, politolog in teolog; enako kot profesorski poklic pa osnovnošolski 

predmetni profesor, socialni delavec, bibliotekar in upravni organizator. Polovica anketiranih se 

glede tega, ali profesorice same naredijo dovolj za ustrezno vrednotenje lastnega poklica, ni 

mogla opredeliti, malo manj kot polovica pa jih meni, da naredijo premalo. 

 

Pri perspektivnosti poklica dobra tretjina anketiranih meni, da so profesorice razrednega pouka 

za svoje delo plačane dovolj. Dobra tretjina anketiranih meni, da so profesorice dovolj plačane 

za svoje delo glede na druge primerljive univerzitetne poklice, slaba tretjina pa, da niso dovolj 

plačane. Glede višine plačila profesoric v primerjavi z drugimi srednješolskimi poklici so bili 

anketiranci deljenega mnenja. Plačo v profesorskem poklicu v primerjavi s plačami v drugih 

srednješolskih poklicih so ocenili s povprečno oceno 3,47, kar na petstopenjski lestvici pomeni, 

da so po njihovem mnenju profesorice plačane malce več oz. enako kot srednješolski poklici.  

Anketiranci in anketiranke so svoje mnenje glede možnosti profesoric za dodaten oz. višji 

zaslužek ocenili s povprečno oceno 3,37, kar na petstopenjski lestvici pomeni, da imajo 

profesorice malo takšnih možnosti. Po njihovem mnenju imajo večje možnosti za višji oz. 

dodaten zaslužek električar, keramičar, vodovodar, frizer, pleskar, avtomehanik, kozmetični 

tehnik, lesni tehnik, natakar in kuhar. Enake možnosti kot profesorski poklic imajo po njihovem 

mnenju ekonomski, zdravstveni in turistični tehnik; manjše možnosti pa policist. Anketirani so 

mnenje glede možnosti profesoric razrednega pouka za spoznavanje novih ljudi ocenili s 

povprečno oceno 2,43, kar na petstopenjski lestvici pomeni, da imajo le-te srednje veliko takšnih 

možnosti. 
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3.5 PREDSTAVITEV REZULTATOV KOT ODGOVOROV NA 

RAZISKOVALNE CILJE IN HIPOTEZE 

 

V empiričnem delu smo raziskovalnim ciljem sledili z vprašalniki za študentke, profesorice, 

inženirje ter predstavnike in predstavnice nepedagoških poklicev. Predstavili bomo rezultate kot 

odgovore na raziskovalne cilje ter rezultate v kontekstu preverjanja raziskovalnih hipotez.  

 

3.5.1 Predstavitev rezultatov kot odgovorov na raziskovalne cilje 

 

Odgovori na raziskovalne cilje so predstavljeni v prilogi. 

 

Glej: Priloga 10 

 

 

3.5.2 Predstavitev rezultatov kot odgovorov na raziskovalne hipoteze 

 

3.5.2.1 Predstavitev rezultatov kot odgovorov na prvo raziskovalno hipotezo 

 

H1: Študentke izbirajo poklic profesorica razrednega pouka predvsem iz želje 

delati z otroki. 

 

Hipotezo smo preverili za študentke razrednega pouka in sicer z enim vprašanjem, ki se nanaša 

na to hipotezo. Študentke smo vprašali, v kolikšni meri so motivi, vsebovani v trditvah, vplivali 

na njihovo izbiro poklica profesorica razrednega pouka. Študentke so lahko izbirale med 

naslednjimi vzroki: to je moje poslanstvo; ta poklic me je navduševal iz mojih šolskih let; imela 

sem nekaj vzornic; k izbiri so me spodbudili drugi; na začetne razrede šolanja imam lepe 

spomine; zaradi želje po prenosu znanja mlajšim generacijam; imam potrpljenje delati z ljudmi; 

želim voditi druge; zaradi želje delati z otroki oz. mladimi; je ustvarjalen poklic in zahteva 

znanje iz različnih disciplin; ker pridobiš univerzitetno izobrazbo; ta poklic mi je kot ženski 

blizu; ker največ dopusta porabiš v poletnem času; ker lahko nekaj službenega dela opraviš 

doma; je zelo pogost poklic in nudi boljše zaposlitvene možnosti; je dovolj zanesljiva služba. 
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Faktorska analiza za motive študentk pri izbiri poklica profesorica razrednega pouka 

 

Za sklop 16 motivov, ki so vplivali na odločitev študentk za izbiro profesroskega poklica, smo 

naredili faktorsko analizo po metodi glavnih osi (»principal axis factoring«). Predhodno smo 

spremenljivke normalizirali po metodi BLOM. Spremenljivko z opisom »ta poklic mi je kot 

ženski zelo blizu« smo iz analize izločili zaradi nizke vrednosti komunalitete (0,15). 

Spremenljivki z opisom »k izbiri so me spodbudili drugi: družina/prijatelji/znanci« smo lestvico 

obrnili, ker je bila negativno povezana s preostalimi spremenljivkami. Omenimo še, da pri 

motivih, ocenjenih na lestvici od 1 (popolnoma se strinjam) do 5 (sploh se ne strinjam), nižje 

vrednosti pomenijo tudi večjo pomembnost motiva. Z Bartlettovim preizkusom smo preizkusili 

domnevo, da je korelacijska matrika enotska matrika, kar pomeni, da ni korelacije med 

spremenljivkami. Statistična značilnost tega preizkusa pomeni, da je smiselno uporabiti 

faktorsko analizo. V našem primeru znaša hi-kvadrat 473,13 in je statistično značilen pri 

tveganju, manjšem od 0,01. Keiser-Meyer-Olkinov preizkus ustreznosti vzorca meri moč celotne 

povezanosti med spremenljivkami oz. homogenost spremenljivk ter zavzema vrednosti med 0 in 

1, kjer je zaželena čim višja vrednost. Vrednosti pod 0,5 običajno pomenijo, da vzorec oz. 

spremenljivke niso primerne za tovrstno analizo. V našem primeru znaša vrednost KMO 0,66, 

kar pomeni, da je vzorec ustrezen za faktorizacijo. 

 

 
Graf 158: Diagram lastnih vrednosti 
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Diagram lastnih vrednosti se lomi pri petih komponentah, kar pomeni, da bi bilo tolikšno število 

faktorjev najbolj smiselno. Dodaten razlog za tak izbor je tudi v tem, da ima pet faktorjev lastno 

vrednost večjo od 1. 

 

 

Skupen delež pojasnjene variance s petimi faktorji znaša 43,3 %. Zaradi lažje interpretacije smo 

naredili še pravokotno rotacijo faktorjev. Po rotaciji s prvim faktorjem pojasnimo 10,9 % 

variance, z drugim in tretjim po 8,9 %, variance, s četrtim 8,5 % variance, s petim pa 6,2 % 

variance. 

 

Na prvem faktorju ima pet spremenljivk višje uteži. Ti motivi se nanašajo na željo po prenosu 

znanja mlajšim generacijam, na ustvarjalnost poklica in znanje različnih disciplin, na željo po 

vodenju drugih, na potrpljenje delati z ljudmi in na profesorski poklic kot poslanstvo. Prvi faktor 

smo poimenovali »usmerjanje in izobraževanje mladih«. Na drugem faktorju imajo močnejše 

uteži trije motivi, ki se nanašajo na porabo dopusta v poletnem času, možnost opravljanja dela 

tudi doma in možnost pridobitve univerzitetne izobrazbe. Faktor se nanaša na motive, povezane 

z delovnimi razmerami, zato smo ga poimenovali »delovne razmere«. 

 

Tabela 31: Delež pojasnjene variance 
 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirane vrednosti Vrednosti po rotaciji 

Skupaj 
% 

variance 

Kumulativa 

% 
Skupaj 

% 

variance 

Kumulativa 

% 
Skupaj 

% 

variance 

Kumulativa 

% 

1. 2,807 18,710 18,710 2,261 15,072 15,072 1,631 10,874 10,874 

2. 2,422 16,144 34,855 1,893 12,621 27,693 1,337 8,915 19,789 

3. 1,671 11,143 45,997 1,166 7,772 35,465 1,328 8,851 28,641 

4. 1,246 8,307 54,304 0,745 4,968 40,433 1,263 8,423 37,064 

5. 1,033 6,887 61,191 0,430 2,869 43,302 0,936 6,238 43,302 

6. 0,884 5,893 67,084       

7. 0,853 5,685 72,769       

8. 0,708 4,719 77,489       

9. 0,631 4,208 81,697       

10. 0,589 3,928 85,625       

11. 0,571 3,806 89,432       

12. 0,475 3,166 92,598       

13. 0,45 3,001 95,599       

14. 0,353 2,351 97,950       

15. 0,308 2,050 100,000       
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Tretji faktor se nanaša na »pretekle pozitivne izkušnje« v zvezi s profesorskim poklicem kot so 

vzornice, lepi spomini na zgodnja šolska leta in navdušenost za profesorski poklic že v zgodnjih 

letih. Četrti faktor se nanaša na zanesljivost službe in na boljše zaposlitvene možnosti, zato smo 

ga poimenovali »varnost zaposlitve«. Na zadnjem faktorju imata dva motiva višje uteži. Prvi se 

nanaša na »izrazito željo delati z otroki oz. mladimi«, drugi pa ima obrnjeno lestvico in se 

nanaša na spodbude drugih k odločitvi za ta poklic. To pomeni, da je želja delati z otroki v 

nasprotju  s spodbudami drugih, torej gre za osebno odločitev oz. željo, ki ni pogojena z 

zunanjimi dejavniki. Faktor zato poimenujemo po prvem motivu. Rezultat faktorske analize je 

podlaga za oblikovanje petih dimenzij, ki so povprečje motivov z visokimi utežmi na 

posameznih faktorjih. 

 

Tabela 32: Faktorske uteži po pravokotni rotaciji 
 

 Faktor   

 

Motivi 

 

 

Usmerjanje 

in 

izobraževanje 

mladih 

Delovne 

razmere 

Pozitivne 

izkušnje s 

profesorskim 

poklicem 

Varnost 

zaposlitve 

Želja 

delati z 

otroki 

Zaradi želje po prenosu znanja mlajšim 

generacijam 
  0,72     0,06   0,18 - 0,02   0,10 

Je ustvarjalen poklic in zahteva znanje iz 

različnih disciplin 
  0,57 - 0,12 - 0,08   0,03   0,14 

Želim voditi druge   0,53 0,08   0,05   0,03 - 0,06 

Imam potrpljenje delati z ljudmi   0,47 - 0,02   0,03   0,01   0,09 

To je moje poslanstvo   0,35 - 0,18   0,15 - 0,05   0,26 

Ker največ dopusta porabiš v poletnem času - 0,12   0,77 - 0,07   0,12 - 0,06 

Ker lahko nekaj službenega dela opraviš tudi 

doma 
  0,05   0,66   0,05   0,22 - 0,05 

Ker pridobiš univerzitetno izobrazbo   0,04   0,39   0,02   0,19 - 0,28 

Imela sem nekaj zelo vzornih učiteljic   0,08 - 0,03   0,76   0,09 - 0,08 

Na začetne razrede šolanja imam res lepe 

spomine 
  0,02   0,14   0,62   0,07 - 0,24 

Ta poklic me je navduševal že iz mojih zgodnjih 

šolskih let 
  0,15 - 0,13   0,50   0,00   0,32 

Je dovolj zanesljiva služba   0,01   0,19   0,04   0,72 - 0,06 

Je zelo pogost poklic in nudi boljše zaposlitvene 

možnosti 
  0,04   0,28   0,08   0,71   0,01 

Zaradi izrazite želje delati z otroki/mladimi   0,21 - 0,19 - 0,07   0,10   0,59 

K izbiri so me spodbudili drugi: 

družina/prijatelji/znanci 
  0,09   0,03 - 0,15 - 0,27   0,38 
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Graf 159: Motivi za izbiro profesorskega poklica – povprečne ocene 

 

V grafu so predstavljeni motivi študentk za izbiro profesorskega poklica, pri čemer nižja 

vrednost (1) pomeni večji oz. močnejši vpliv pri izbiri poklica, najvišja vrednost (5) pa pomeni, 

da motiv sploh ni vplival. Najpomembnejši motiv za izbiro profesorskega poklica je želja delati z 

otroki (AS=2,0). Naslednji najpomembnejši motiv je usmerjanje in izobraževanje mladih 

(AS=2,1). Na tretjem mestu so pozitivne izkušnje v zvezi s profesorskim poklicem (AS=2,3). 

Ostala motiva sta ocenjena pod sredino lestvice, kar pomeni, da nista odigrala pomembne vloge 

pri odločitvi za ta poklic. To so motivi, povezani z delovnimi razmerami v profesorskem poklicu 

(AS=3,6) in motivi, povezani z varnostjo zaposlitve (AS=3,7). Hipotezo smo preverili s              

t-preizkusom dvojic, kjer smo primerjali povprečne vrednosti dimenzij motivov. Kot je razvidno 

iz prejšnjega grafikona, je najpomembnejši motiv za izbiro profesorskega poklica »želja delati z 

otroki« (AS = 2,0). Smiselna je primerjava te dimenzije in dimenzije »usmerjanje in 

izobraževanje mladih«, ki je s povprečno oceno 2,1 na drugem mestu. V kolikor lahko statistično 

potrdimo razliko med njima, je hipoteza v celoti potrjena. 

 

Tabela 33: Primerjava aritmetičnih sredin dimenzij motivov – t-preizkus dvojic 

 

Dimenzija 

Aritmetična 

sredina 

(AS) 

Št. enot 
Standardni 

odklon 
t g p 

Dimenzija 1: usmerjanje in 

izobraževanje mladih 
2,1 152 0,627 

2,249 151 0,026 

Dimenzija 5: želja delati z otroki 2,0 152 0,805 
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Na podlagi t-preizkusa za aritmetično sredino lahko potrdimo, da je motiv za izbiro 

profesorskega poklica »želja delati z otroki« statistično značilno najpomembnejši motiv, saj je 

bolj pomemben od drugega najvišje ocenjenega »usmerjanje in izobraževanje mladih«                

(t = 2,249, p < 0,050).  

 

3.5.2.2 Predstavitev rezultatov kot odgovorov na drugo raziskovalno hipotezo 

 

H2: Študentke razrednega pouka in profesorice razrednega pouka vidijo poklic 

profesorica razrednega pouka predvsem s pozitivnega in optimističnega zornega kota. 

 

Hipotezo smo preverili primerjalno pri profesoricah in študentkah razrednega pouka in sicer z 

vprašanji iz več različnih sklopov, ki se nanašajo na to hipotezo. Študentke in profesorice smo 

vprašali, v kolikšni meri so zadovoljne z izbiro svojega poklica; kako zelo si želijo opravljati 

pedagoško delo na posameznih delovnih mestih; koliko po njihovem mnenju za ta poklic veljajo 

določeni opisi; kako doživljajo feminiziranost poklica; katere poklice bodo poleg profesorskega 

še lahko opravljale ter kako je poklic po njihovem mnenju cenjen.  

 

Primerjava zadovoljstva z izbiro poklica pri študentkah in profesoricah razrednega pouka 

 

Študentke in profesorice so na 5-stopenjski lestvici od 1 (sem popolnoma zadovoljna) do 5 (sem 

nezadovoljna) odgovarjale na vprašanje, v kolikšni meri so zadovoljne z izbiro poklica.  

 

Zadovoljstvo z izbiro poklica je med študentkami ocenjeno s povprečno oceno 1,5, med 

profesoricami pa še nekoliko bolje in sicer z oceno 1,4. Povprečni oceni sta visoki in kažeta na 

visoko stopnjo zadovoljstva. S t-preizkusom za aritmetično sredino za obe skupini anketirank 

smo preverili, ali se povprečna ocena razlikuje od sredine lestvice (3).  
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Graf 160: Zadovoljstvo z izbiro poklica – povprečna ocena 

 

Tabela 34: Zadovoljstvo z izbiro poklica – t-preizkus za aritmetično sredino 
 

Skupina Vprašanje 
Hipotetična vrednost: 3 

t g p 

Študentke V kolikšni meri si zadovoljna z izbiro svojega poklica? - 26,067 151 0,000 

Profesorice V kolikšni meri ste zadovoljni z izbiro svojega poklica? - 36,053 268 0,000 

 

Pričakovano je vrednost povprečne ocene zadovoljstva statistično značilno nižja od sredine 

lestvice, ki pomeni srednjo stopnjo zadovoljstva, tako da lahko v tem delu tako za profesorice 

kot za študentke potrdimo hipotezo, da sta obe skupini z izbiro svojega poklica zadovoljni. 

 

Primerjava zaželenosti opravljanja pedagoškega dela na posameznih delovnim mestih pri 

študentkah in profesoricah razrednega pouka 

Obema skupinama anketirank smo zastavili vprašanje, kako zelo si želita opravljati pedagoško 

delo na posameznih delovnim mestih. Anketiranke so ocenjevale svoje želje za 12 različnih 

delovnih mest na lestvici od 1 (zelo si želim) do 5 (sploh si ne želim). 

 

Tako profesorice kot študentke bi bile najraje razredničarke v svojem razredu (AS = 1,3). 

Študentke so na drugo mesto zaželenih delovnih mest postavile dodatno strokovno pomoč, 

karkoli, kar trenutno potrebuje šola ter delo v oddelku podaljšanega bivanja (AS = 2,3). 
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Profesorice so na drugo mesto postavile delo v knjižnici (AS = 3,0), vsa ostala delovna mesta pa 

so ocenile s povprečno oceno, višjo od 3, kar pomeni, da si jih bolj ali manj ne želijo. Študentke 

so kot bolj želena delovna mesta ovrednotile še delo druge strokovne delavke v prvem razredu, 

delo v jutranjem varstvu (AS = 2,6), delo razredničarke v kombiniranem oddelku (AS = 2,8) ter 

delo v knjižnici (AS = 2,9). Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da so študentke 

pripravljene opravljati svoje pedagoško delo na več različnih delovnih mestih kot profesorice. 

 

 

Graf 161: Zaželenost opravljanja pedagoškega dela na posameznih delovnih mestih – povprečne 

ocene 
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S t-preizkusom za aritmetično sredino smo za obe skupini preverili, katera delovna mesta so 

zaželena, kar pomeni, da so ocenjena statistično značilno pod sredino lestvice. To pomeni, da je 

vrednost t-statistike negativna, tveganje (p) pa je manjše od 5 %. 

 

Študentke so za šest delovnih mest ocenile, da bi si jih želele opravljati, torej so pri njih ocenjena 

statistično značilno pod sredino lestvice (3). To so: razredničarka v svojem razredu (1.), dodatna 

strokovna pomoč (2.), profesorica v oddelku podaljšanega bivanja (3.), karkoli, kar trenutno 

potrebuje šola (4.), varuška v jutranjem varstvu (5.) in druga strokovna delavka v prvem razredu 

(6.). Profesorice bi želele delati zgolj na dveh delovnih mestih in sicer kot razredničarke v 

svojem razredu (1.) ali izvajati dodatno strokovno pomoč (2.).  

 

Tabela 35: Zaželenost opravljanja pedagoškega dela na različnih delovnih mestih – t-preizkus za 

aritmetično sredino 

 

Delovno mesto oz. delo Skupina 
Hipotetična vrednost: 3 

t g p 

Razredničarka v svojem razredu 
Študentke - 41,36 151 0,000 

Profesorice - 44,30 268 0,000 

Razredničarka v kombiniranem oddelku 
Študentke - 2,64 151 0,010 

Profesorice 9,99 268 0,000 

Druga strokovna delavka v prvem razredu 
Študentke - 4,24 151 0,000 

Profesorice 2,01 268 0,050 

Profesorica v oddelku podaljšanega bivanja 
Študentke - 10,18 151 0,000 

Profesorice 1,41 268 0,160 

Varuška v jutranjem varstvu 
Študentke - 4,75 151 0,000 

Profesorice 13,47 268 0,000 

Delo v knjižnici 
Študentke - 0,93 151 0,360 

Profesorice - 0,48 268 0,630 

Dodatna strokovna pomoč 
Študentke - 24,82 151 0,000 

Profesorice - 11,33 151 0,000 

Poučevanje tujega jezika 
Študentke 0,99 151 0,320 

Profesorice 6,83 268 0,000 

Poučevanje na predmetni stopnji 
Študentke 2,23 151 0,030 

Profesorice 8,37 268 0,000 

Ravnateljica 
Študentke 1,99 151 0,050 

Profesorice 19,04 268 0,000 

Pomočnica ravnateljice 
Študentke 0,34 151 0,740 

Profesorice 13,96 268 0,000 

Karkoli, kar trenutno potrebuje šola 
Študentke - 8,77 151 0,000 

Profesorice 4,84 268 0,000 

 

Tako profesorice kot tudi študentke zelo želijo delati kot razredničarke v svojem razredu ali 

izvajati dodatno strokovno pomoč, ostala delovna mesta pa so manj zaželena ali celo nezaželena. 
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Obe skupini zelo pozitivno gledata na svoj osnovni poklic in si želita opravljati točno tisto delo, 

za katerega sta se izobraževali, manj zaželena pa so druga pedagoška delovna mesta. Iz tega 

lahko sklepamo, da bi lahko obojim ponudili še dodatno izobraževanje za delo  z učenci in 

učenkami s posebnimi potrebami in jih tudi bolj pogosto zaposlovali na teh dveh delovnih 

mestih. Izpostavimo lahko tudi to, da so profesorice bolj ozko usmerjene od študentk, medtem ko 

bi se študentke želele preizkusiti še na kakšnem drugem delovnem mestu.  

 

Profesorice so že tako vpete v svoje delo, da so manj pripravljene sprejeti nove službene izzive. 

To lahko razumemo kot zelo optimističen pogled na lasten poklic, kot izrazito naklonjenost in 

predanost izbranemu poklicu, kar je dobro za otroke in njihove starše. Po drugi strani pa nas to 

lahko skrbi, saj takih delovnih mest ni dovolj za vse profesorice in bodo morale v praksi delati 

tudi kaj drugega ter se za ohranitev službe tudi prilagoditi. Ne vemo, ali so tega sposobne in ali 

jim bo to predstavljalo takšno zadovoljstvo kot delo v razredu oz. izvajanje dodatne pomoči. 

Obema skupinama je skupno to, da ne želita delati v knjižnici, na predmetni stopnji ali se 

preizkusiti v vodstvenih funkcijah. Slednja neambicioznost je morda posledica tega, da je na 

vodstvenih delovnih mestih skoraj 40 % moških kljub feminiziranosti poklica. Tako študentke 

kot profesorice bi bilo smiselno spodbujati k delo tudi na drugih delovnih mestih oz. jih že v 

času študija usposobiti še za druga pedagoška delovna mesta. To bi jim razširilo obzorje, 

povečalo zaposljivost ter izboljšalo perspektivnost poklicu. Študentke bi tako že v času študija 

sprejele izzive za druga delovna mesta in bi se na njih tudi pripravile. Morda bi bilo zaradi tega 

manj razočaranj v prvih letih zaposlovanja, poklicna pričakovanja pa ne bi odstopala od 

dejanskih delovnih razmer. Hipotezo bomo v tem delu sicer potrdili, saj sta obe skupini predano 

usmerjeni v svoj poklic. Žal gre to na račun njihove kariere, saj sta obe skupini izrazito 

usmerjeni v točno določen profil pedagoškega dela, kar je po eni strani sicer zaželeno, vendar je 

to lahko omejevalno v sodobnem času zaposlovanja, ko se od delavca zahteva veliko več 

fleksibilnosti in vedno več znanja. 

 

Primerjava značilnosti profesorskega poklica pri študentkah in profesoricah razrednega 

pouka 

Študentke in profesorice smo vprašali, koliko po njihovem mnenju veljajo opisi za profesorski 

poklic. Ocenjevale so na lestvici od 1 (se popolnoma strinjam) do 5 (ne nikakor ne strinjam). 
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Tako profesorice kot študentke se močno strinjajo s tem, da je poklic odgovoren (AS = 1,1) ter 

včasih naporen in utrudljiv (AS = 1,4). Precejšnje je tudi strinjanje, da je ta poklic stalno na očeh 

sodelavkam, staršem, otrokom in nadrejenim, a se profesorice s tem nekoliko bolj strinjajo (AS = 

1,5) kot študentke (AS = 1,6). Obe skupini se tudi precej strinjata s tem, da je poklic poln 

sprememb in reform, pri čemer se ponovno profesorice zaradi svojih izkušenj s tem bolj strinjajo 

(AS = 1,5) kot študentke (AS = 1,8). Slednje so enako ocenile trditev, da je poklic nadzorovan in 

diktiran s strani vodstva in ministrstva, precej manj pa se s tem strinjajo profesorice (AS = 2,2). 

Zanimivo je, da je po mnenju študentk poklic manj za zdravje obremenjujoč (AS = 2,9) kot za 

profesorice (AS = 2,3). Obe skupini se najmanj strinjata s trditvijo, da si dobra profesorica le, če 

imaš tudi lastne otroke; nekoliko bolj pa se s tem strinjajo profesorice (AS = 3,3) kot študentke 

(AS = 4,0). S t-preizkusom za aritmetično sredino smo preverili, katere trditve so statistično 

značilno ocenjene nižje od sredine lestvice (3), kar pomeni, da se z njimi anketiranke bolj 

strinjajo kot ne, pri čemer mora biti vrednost t-statistike negativna, tveganje pa manjše od 5 %. 

 

 

Graf 162: Strinjanje s trditvami o značilnostih poklica profesorica razrednega pouka – 

povprečne ocene 

 

Študentke so statistično značilno nižje (kar pomeni višjo stopnjo strinjanja) od sredine lestvice 

ocenile trditve o poklicu, da je včasih naporen in utrudljiv; da je poln sprememb in reform; da je 

odgovoren, nadzorovan in diktiran s strani vodstva in ministrstva ter trditev, da je poklic stalno 

na očeh zaposlenim, staršem, otrokom in nadrejenim. Ne strinjajo pa se s trditvijo, da je poklic 

za zdravje obremenjujoč in da si dobra profesorica le, če imaš svoje otroke. Profesorice so 
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statistično značilno nižje od sredine lestvice ocenile trditve, da je profesorski poklic včasih 

naporen in utrudljiv; da je poln sprememb in reform; da je odgovoren; da je za zdravje 

obremenjujoč; da je nadzorovan in diktiran s strani vodstva in ministrstva ter da je stalno na očeh 

zaposlenim, staršem, otrokom in nadrejenim. Ne strinjajo se s trditvijo, da si dobra profesorica 

le, če imaš svoje otroke. Značilnost profesorskega poklica z najbolj negativno konotacijo je, da je 

za zdravje obremenjujoč. S to trditvijo se tako profesorice kot študentke ne strinjajo najbolj, kar 

pomeni, da ta poklic vidijo s pozitivnega zornega kota. Opaziti je, da so študentke manj 

občutljive od profesoric, ki že delajo v razredih in imajo več izkušenj z vplivom poklica na 

zdravje ter so uvrstile trditev, da je poklic za zdravje obremenjujoč, na šesto mesto. Negativno 

konotacijo ima tudi trditev, da je poklic nadzorovan in diktiran s strani vodstva in ministrstva, s 

katero pa se obe skupini anketirank strinjata. Študentke se že v času študija pripravijo na svoj 

poklic in vzamejo v zakup vse te značilnosti, ki jih profesorice razrednega pouka, ki že delajo na 

šoli in imajo izkušnje, samo še potrdijo. 

 

Tabela 36: Strinjanje s trditvami o značilnostih poklica profesorica razrednega pouka –  

t-preizkus za aritmetično sredino 

 

Značilnosti poklica Skupina 
Hipotetična vrednost: 3 

t g p 

Včasih je naporen in utrudljiv 
Študentke - 34,06 151 0,000 

Profesorice - 52,60 268 0,000 

Da si dobra profesorica, moraš imeti svoje otroke 
Študentke   13,19 151 0,000 

Profesorice     3,91 268 0,000 

Poln je sprememb, reform, poskusov 
Študentke - 21,08 151 0,000 

Profesorice - 45,94 268 0,000 

Je za zdravje obremenjujoč 
Študentke   - 0,70 151 0,490 

Profesorice - 11,12 268 0,000 

Je odgovoren 
Študentke  - 68,82 151 0,000 

Profesorice - 100,18 268 0,000 

Je nadzorovan in diktiran s strani vodstva šole in ministrstva 
Študentke - 20,95 151 0,000 

Profesorice - 15,67 268 0,000 

Je stalno na očeh profesoricam, staršem, otrokom in nadrejenim 
Študentke - 24,82 151 0,000 

Profesorice - 35,30 268 0,000 

 

Optimizem in pozitiven pogled lahko vidimo v tem, da sta obe anketirani skupini na te 

značilnosti poklica že pripravljeni in jih jemljeta kot del svoje službe, študentkam pa ne moremo 

zameriti premalo kritičnosti, ko gre za zdravje, saj poklica še ne opravljajo zares. Čeprav sta obe 

skupini na drugo mesto uvrstili trditev, da je poklic včasih naporen in utrudljiv, kar pomeni, da 

slabo vpliva na psiho-fizično počutje človeka, pa se študentke po drugi strani niso strinjale s 

trditvijo, da je ta poklic za zdravje obremenjujoč, kar bi moralo biti v skladu tudi s trditvijo na 
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drugem mestu, pa ni. Odgovori študentk se v teh dveh trditvah medsebojno delno izključujejo. 

Hipotezo v tem delu lahko potrdimo, da sta obe skupini optimistični in pozitivni do poklica tudi 

takrat, ko gre za njegove negativne značilnosti, hkrati pa študentkam lahko očitamo 

neusklajenost mnenj in pogledov na poklic, ko gre za zdravje. Ne nazadnje je za profesorski 

poklic značilnih kar nekaj poklicnih in drugih bolezni.   

 

Primerjava cenjenosti poklica pri študentkah in profesoricah razrednega pouka 

Študentke in profesorice so na lestvici od 1 (je zelo cenjen) do 5 (sploh ni cenjen) ocenile 

cenjenost poklica profesorica razrednega pouka.  

 

 
Graf 163: Cenjenost poklica profesorica razrednega pouka – povprečna ocena 

 

Obe skupini anketirank sta dokaj nizko ocenili cenjenost poklica profesorskega poklica, 

profesorice celo nekoliko nižje (AS = 3,9) kot študentke (AS = 3,6). Glede na to, da je povprečna 

ocena višja od sredine lestvice (3), niti ni smiselno statistično preverjati, ali je nižja od 3, saj je to 

očitno. Na podlagi tega rezultata lahko povzamemo, da tako študentke kot tudi profesorice ne 

mislijo, da je profesorski poklic cenjen, kar pomeni, da je v tem delu hipoteza zavrnjena. 

 

Primerjava feminiziranosti poklica pri študentkah in profesoricah razrednega pouka 

Študentke smo vprašali, kako doživljajo dejstvo, da je večina njihovih sošolk na fakulteti 

ženskega spola; profesorice pa, kako doživljajo dejstvo, da delajo v izrazito feminiziranem 

kolektivu. 
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Tabela 37: Feminiziranost poklica – deleži 
 

Vprašanje  Odgovori   
Skupina 

Skupaj 
Študentke Profesorice 

Kako 

doživljaš 

dejstvo, da je 
večina tvojih 

sošolk na 

fakulteti 

ženskega 

spola? oz. 

Kako 

doživljate 

izrazito 

feminiziran 

kolektiv? 

O tem ne razmišljam in mi je vseeno 
Število 63 105 168 

Odstotek 41,4 39 39,9 

Po spolu homogen letnik/kolektiv je 
dolgočasen/nespodbuden 

Število 27 52 79 

Odstotek 17,8 19,3 18,8 

Da so na fakulteti/v šoli  študentke/profesorice  

v večini, me ne moti 

Število 59 107 166 

Odstotek 38,8 39,8 39,4 

Po spolu homogen letnik/kolektiv je 

dinamičen/spodbuden 

Število 3 5 8 

Odstotek 2,0 1,9 1,9 

Skupaj 
Število 152 269 421 

Odstotek 100 100 100 

 

S hi-kvadrat preizkusom za enakost deležev smo preverili, ali je delež tistih, ki na feminiziranost 

poklica gledajo pozitivno, večji od 50 %, kar pomeni, da jih poklic tako doživlja večina. Pri tem 

smo združili odgovore: o tem ne razmišljam in mi je vseeno (1.), da so na fakulteti/v šoli 

študentke/profesorice v večini, me ne moti (2.) in po spolu homogen letnik/kolektiv je 

dinamičen/spodbuden (3.) v pozitiven pogled, odgovor «po spolu homogen letnik/kolektiv je 

dolgočasen/nespodbuden« pa v negativen pogled na feminiziranost poklica. 

 

Hi-kvadrat statistika je pri obeh skupinah anketirank statistično značilna, torej lahko potrdimo,  

da večina profesoric in študentk feminiziranost profesorskega poklica doživlja pozitivno. 

Hipoteza je v tem delu potrjena, vendar menimo, da se obe skupini vendarle ne bi smeli 

sprijazniti s tem, da je poklic feminiziran. Vse kaže, da anketiranke ne poznajo zgodovine 

svojega poklica in dejstva, da so imeli feminizirani poklici že v preteklosti manjšo družbeno 

veljavo in s tem tudi nižje plačilo za razliko od drugih poklicev, ki so jih opravljali moški. Če bi 

bili obe skupini bolj osveščeni o pomenu in vlogi feminizacije za poklic, bi morda več naredili za 

izboljšanje svojega poklicnega položaj in mu poskušale dvigniti cenjenost in veljavo. Čeprav se 

obe skupini zavedata, da je poklic v družbi premalo cenjen, pa feminizacije ne občutita kot nekaj 

negativnega, zaradi česar bomo težko vplivali na spremembo njunega pogleda na feminiziranost 

poklica. 
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Tabela 38: Feminiziranost poklica 

 
Skupina 

 

Dejansko 

število 

Pričakovano 

število 

Dejanski 

delež (%) 

Pričakovani 

delež (%) 
hi-kvadrat g p 

Študentke 

Pozitivno 125 76 82,2 50 

63,2 1 0,000 Negativno 27 76 17,8 50 

Skupaj 152 152 100 100 

Profesorice 

Pozitivno 217 134,5 80,7 50 

101,2 1 0,000 Negativno 52 134,5 19,3 50 

Skupaj 269 269 100 100 

 

Primerjava perspektivnosti poklica pri študentkah in profesoricah razrednega pouka 

Z zadnjim vprašanjem, ki se nanaša na odnos do profesorskega poklica, smo profesorice in 

študentke vprašali, ali menijo, da je oz. bo z njihovo izobrazbo možno opravljati še kakšen drug 

poklic. V kolikor večina, torej več kot 50 % anketirank meni, da je to možno, je v tem delu 

hipoteza potrjena, saj to pomeni, da imajo profesorice oz. študentke do svojega zdajšnjega oz. 

bodočega poklica optimističen oz. pozitiven odnos. 

 

Študentke so nekoliko bolj optimistične glede tega, saj jih 34,9 % meni, da bodo s svojo 

izobrazbo lahko opravljale še kakšen drug poklic; medtem ko znaša ta delež pri profesoricah le 

29,0 %. Da se s pedagoško izobrazbo ne da opravljati še katerega drugega poklica, meni 30,1 % 

profesoric in 23,7 % študentk. Glede na to, da je delež tistih, ki so optimistične glede opravljanja 

drugih poklicev s pedagoško izobrazbo v obeh skupinah anketirank nižji od 50 %, ni smiselno 

statistično preverjati hipoteze, saj je očitno, da moramo v tem delu hipotezo zavrniti. Glede na 

statistično vrednost hipoteze ne moremo potrditi, saj le tretjina anketirank odgovarja, da poklic ni 

perspektiven, glede na primerjalno analizo odgovorov pa bi si rezultate lahko razložili tudi 

drugače.  

 

V eni izmed zgornjih značilnostih poklica se je pokazalo, da si diplomantke želijo delati le kot 

razredničarke v razredu ali izvajati dodatno strokovno učno pomoč, kar pomeni, da si dejansko 

ne želijo delati še karkoli drugega in kažejo veliko mero neambicioznosti za ostala delovna 

mesta, posledica tega pa je ozka zaposljivost na samo enem delovnem mestu. 
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Graf 164: Možnost opravljanja še kakšnega drugega poklica/dela z obstoječo izobrazbo – deleži 

 

Če odmislimo nezanimanje diplomantk, pa lahko pomislimo še na drug vzrok in sicer na to, da 

morda nimajo dovolj široke izobrazbe, ki bi jim omogočala zaposljivost še na drugih, podobnih 

delovnih mestih. Rešitev za neperspektivnost poklica pa je videti v dodatnem izobraževanju že v 

času študija ali kasneje.  

 

H2a: Poklicna pričakovanja študentk razrednega pouka, njihovo mnenje o poklicu 

ter njihove ocene delovnih razmer, ocene o doživljanju in vrednotenju poklica ter 

ocene o zadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem so primerljivi z ocenami 

profesoric razrednega pouka. 

 

Hipotezo smo preverili primerjalno pri profesoricah in študentkah razrednega pouka in sicer z 

vprašanji iz več različnih sklopov, ki se nanašajo na to hipotezo. Pri sklopu o delovnih razmerah 

smo anketiranke vprašali, v katerem kraju želijo delati, katere službene pripomočke jim 

zagotavlja oz. jim bo zagotavljal delodajalec, kje in kdaj se pripravljajo oz. se bodo pripravljale 

za pouk, koliko dela opravijo oz. ga bodo opravile izven službenih okvirov in koliko se 

izobražujejo oz. se bodo še dodatno izobraževale. Pri sklopu o doživljanju in vrednotenju poklica 

smo anketiranke vprašali, kaj menijo o svojem poklicu, kako doživljajo feminiziran kolektiv, 

kako si želijo opravljati delo na različnih delovnih mestih, kakšne žaljive izjave so slišale o 

svojem poklicu, kako cenjen je po njihovem mnenju poklic in kaj bi mu zagotovilo večjo 

cenjenost. Pri sklopu o zadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem smo anketiranke 

vprašali, kako so zadovoljne z izbiro svojega poklica in katere druge poklice bodo s svojo 

izobrazbo še lahko opravljale. 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

142 
 

Primerjava delovnih razmer pri študentkah in profesoricah razrednega pouka 

 

Želeni kraj službovanja 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obema skupinama anketirank postavili vprašanje o tem, 

v katerem kraju bi želeli delati, če bi imeli možnost izbire. 

 

Tabela 39: Želja po opravljanju dela glede na lokacijo delovnega mesta primerjalno pri 

profesoricah in študentkah – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 18,892 (b) 1 0,000 

Kullbackov koeficient 19,484 1 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 59,93. 

 

 

Graf 165: Struktura glede na želeni kraj službovanja primerjalno pri profesoricah in študentkah 

razrednega pouka 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in študentkami         

(N = 152) je statistično pomemben (hi-kvadrat = 18,892, df = 3, p = 0,000) pri ničelnem 

tveganju. To pomeni, da statistično pomembno več študentk kot profesoric odgovarja, da želijo 

delati v bližini domačega kraja ali jim je glede tega vseeno; na drugi strani pa statistično 

pomembno več profesoric odgovarja, da želijo delati izven domačega kraja oz. izključno v 

domačem kraju. 
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Pripomočki za pripravo na pouk 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obema skupinama anketirank zastavili vprašanje o tem, 

kaj študentke pričakujejo oz. kaj profesoricam za pripravo na pouk zagotavlja delodajalec. 

 

Večina študentk od delodajalca za pripravo na pouk ne pričakuje namiznega računalnika, 

prenosnega računalnika, USB-ključka ter lastne mize v zbornici ali kabinetu; pričakuje pa mape 

in registratorje, lasten stol v zbornici ali kabinetu ter lasten oz. skupen kabinet. Delodajalec 

večini profesoric ne zagotavlja prenosnega računalnika, USB-ključka, map in registratorjev ter 

lastne mize v zbornici ali kabinetu; medtem ko jim načeloma zagotavlja namizni računalnik, 

lasten stol v zbornici ali kabinetu ter lasten oz. skupen kabinet. Pričakovanja študentk in 

dejansko stanje na šolah se prekrivajo, ko gre za prenosni računalnik, USB-ključek, lastno mizo 

in stol v zbornici ali kabinetu ter kabinet.   

 

Tabela 40: Zagotavljanje pripomočkov za pripravo na pouk primerjalno pri profesoricah in 

študentkah – hi-kvadrat preizkus oz. Kullbackov koeficient 

 

Pripomočki za pripravo na pouk 
Vrednost 

(hi-kvadrat) 

Vrednost 

(Kullbackov 

koeficient) 

df P* 

Namizni računalnik 89,463 (b) - 1 0,000 

Prenosni računalnik - 13,647 4 0,009 

USB-ključek 37,882 (b) - 1 0,000 

Mape in registratorji 5,836 (b) - 1 0,016 

Lastna miza v zbornici ali 

kabinetu 
8,051 (b) 

- 1 0,005 

Lasten stol v zbornici ali 

kabinetu 
1,427 (b) - 1 0,232 

Lasten oz. skupen kabinet 0,879 (b) - 1 0,348 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 

 

Hi-kvadrati oz. Kullbackovi koeficienti pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami      

(N = 269) in študentkami (N = 152) so statistično pomembni pri zagotavljanju namiznega 

računalnika, prenosnega računalnika, USB-ključku, map in registratorjev ter lastne mize v 

zbornici ali kabinetu; niso pa statistično pomembni pri lastnem stolu v zbornici ali kabinetu ter 

lastnem oz. skupnem kabinetu. 
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Na podlagi odgovorov in preizkusov statistične pomembnosti razlik v odgovorih med 

študentkami in profesoricami o zagotavljanju pripomočkov lahko ugotovimo, da v odgovorih 

med skupinama obstaja kar nekaj statistično pomembnih razlik. Stanje glede namiznih in 

prenosnih računalnikov je boljše kot ga pričakujejo študentke, stanje na področju nekaterih 

drugih delovnih pripomočkov, npr. lastne mize v zbornici ali kabinetu, pa se v odgovorih 

profesoric kaže statistično pomembno še slabše (21,6 %) od pričakovanj študentk (34,2 %). 

Večina anketiranih je odgovorila, da pričakuje (70,4 % študentk) oz. da jim delodajalec za 

pripravo na pouk zagotavlja (64,7 % profesoric) lasten stol v zbornici ali kabinetu. Več kot 

polovica študentk (57,9 %) pričakuje lasten ali skupen kabinet, dejansko stanje pa je pri 

profesoricah (53,2 %) nekoliko slabše, vendar  razlike v odgovorih med skupinama tokrat niso 

statistično pomembne. 

 

Pripomočki za delo v razredu 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obema skupinama anketirank zastavili vprašanje o tem, 

kaj jima bo za delo v razredu zagotavljal oz. kaj jima zagotavlja delodajalec. 

 

Večina študentk od delodajalca za delo v razredu ne pričakuje zaščitne halje za pouk likovne 

umetnosti, obutve in trenirke za pouk športa ter televizije; pričakuje pa radio, projektor in platno, 

lastno mizo v razredu, lasten stol v razredu. Podobno kot pričakujejo študentke, je tudi pri 

profesoricah, saj večini delodajalec za delo v razredu teh pripomočkov ne zagotavlja; medtem ko 

ji radio, projektor in platno, lastno mizo v razredu ter lasten stol v razredu načeloma zagotavlja. 

Ugotovimo lahko, da se pričakovanja študentk in dejansko stanje na šolah popolnoma prekrijeta 

pri istih pripomočkih za delo v razredu. 

 

Hi-kvadrati pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in študentkami        

(N = 152) so statistično pomembni pri zaščitni halji za pouk likovne umetnosti, radiu ter 

projektorju in platnu; niso pa statistično pomembni pri lastni mizi in stolu v razredu, obutvi in 

trenirki za pouk športa ter televiziji. 
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Tabela 41: Zagotavljanje pripomočkov za delo v razredu primerjalno pri profesoricah in 

študentkah – hi-kvadrat preizkus  

 

Pripomočki za delo v razredu 
Vrednost 

(hi-kvadrat) 
df p* 

Zaščitna halja za pouk likovne umetnosti 13,496 (b) 1 0,000 

Radio 25,144 (b) 1 0,000 

Projektor in platno 10,813 (b) 1 0,001 

Lastna miza v razredu 1,296 (b) 1 0,255 

Lasten stol v razredu 2,297 (b) 1 0,130 

Obutev in trenirka za pouk športa 1,816 (b) 1 0,178 

Televizija 0,316 (b) 1 0,574 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 

 

Prostor za pripravo na pouk 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obema skupinama anketirank postavili vprašanje o tem, 

kje mislita, da se bosta pripravljali za pouk oz. kje se pripravljata za pouk. 

 

 

Graf 166: Struktura glede na prostor za pripravo na pouk primerjalno pri profesoricah in 

študentkah razrednega pouka 
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Tabela 42: Prostor za pripravo na pouk primerjalno pri profesoricah in študentkah – Kullbackov 

koeficient 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 52,562 (a) 4 0,000 

Kullbackov koeficient 62,567 4 0,000 

2 celici (20 %) imata pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,08. 

 

Kullbackov koeficient pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in 

študentkami (N = 152) je statistično pomemben (Kullbackov koeficient = 52,562, df = 4,            

p = 0,000) pri ničelnem tveganju. To pomeni, da se statistično pomembno več profesoric za pouk 

pripravlja večinoma doma in včasih tudi v šoli kot pa se bodo na ta način pripravljale študentke. 

V šoli in doma enako pogosto ter večinoma v šoli, včasih pa tudi doma, se bo za pouk 

pripravljalo statistično pomembno več študentk kot se zdaj profesoric. 

 

Prostor za pripravo na pouk v službi 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo profesoricam postavili vprašanje o tem, kje na šoli se 

najpogosteje pripravljajo na pouk, študentkam pa o tem, kje mislijo, da se bodo pripravljale. 

  

 

Graf 167: Struktura glede na najpogostejši prostor za pripravo na pouk v službi primerjalno pri 

profesoricah in študentkah 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
147 

 

 

 

Tabela 43: Najpogostejši prostor za pripravo na pouk v šoli primerjalno pri profesoricah in 

študentkah – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 30,545 (a) 4 0,000 

Kullbackov koeficient 31,958 4 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 5,42. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in študentkami         

(N = 152) je statistično pomemben (hi-kvadrat = 30,545, df = 4, p = 0,000) pri ničelnem 

tveganju. To pomeni, da statistično pomembno več študentk pričakuje, da se bo za pouk 

pripravljalo v kabinetu ali učilnici kot pa se zdaj pripravlja profesoric. V zbornici se za pouk 

pripravlja statistično pomembno več profesoric kot pa meni študentk, da se bo v prihodnje. Prav 

tako statistično pomembno več profesoric meni, da na šoli za pripravo na pouk ni ustreznega 

prostora za razliko od študentk, ki so glede tega bolj optimistične. 

 

Najpogostejši čas priprave za delo 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo anketirankam postavili vprašanje o tem, kdaj se 

najpogosteje pripravljajo za pouk oz. kdaj se bodo najpogosteje pripravljale za pouk. 

 

Če pogledamo skupen seštevek odstotkov odgovorov pri profesoricah (229,8 %) in študentkah 

(161,2 %), lahko ugotovimo, da se profesorice za 68,6 % več pripravljajo za delo kot 

pričakujejo, da se bodo študentke. Približno enak odstotek študentk pričakuje, da se bo za delo 

pripravljal večinoma ob delovnikih in vikendih kot se trenutno pripravlja profesoric. Tretjina 

profesoric se za delo pripravlja tudi v času prostih dni, za praznike ter v času kolektivnega 

dopusta, kar pa študentke niso predvidele. Poklicna pričakovanja študentk so glede časa priprave 

za delo bolj optimistična od dejanskega stanja pri profesoricah. 

 

Hi-kvadrati pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in študentkami        

(N = 152) so statistično pomembni pri vseh štirih najpogostejših terminih priprave za delo in 

sicer ob delovnikih in vikendih ter v času prostih dni za praznike in v času kolektivnega dopusta, 

ko imajo otroci počitnice. 
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Tabela 44: Najpogostejši čas priprave za delo primerjalno pri profesoricah in študentkah 

razrednega pouka – hi-kvadrat preizkus  

 

Najpogostejši čas priprave za delo 
Vrednost 

(hi-kvadrat) 
df p* 

Ob delovnikih 23,525 (b) 1 0,000 

Ob vikendih 16,955 (b) 1 0,000 

V času prostih dni, za praznike 24,281 (b) 1 0,000 

V času kolektivnega dopusta oz. ko imajo otroci počitnice 6,882 (b) 1 0,009 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 

 

Statistično pomembno več profesoric kot študentk odgovarja, da se za delo pripravlja ob 

delovnikih (profesorice: 95,2 %, študentke: 80,3 %), vikendih (profesorice: 68,4 %, študentke: 

48,0 %), v času prostih dni oz. za praznike (profesorice: 30,1 %, študentke: 9,2 %) ter v času 

kolektivnega dopusta, ko imajo otroci počitnice (profesorice: 36,1 %, študentke: 23,7 %). 

Ugotovimo, da študentke pričakujejo manj napora in truda, vloženega v pripravo za delo, poleg 

tega pa pričakujejo tudi bolj proste praznike in kolektivni dopust kot ga bodo dejansko imele. 

 

Tedenska poraba časa za druge šolske obveznosti 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obema skupinama postavili vprašanje o tem, koliko 

časa na teden mislita, da bosta po rednem delu namenili še drugim šolskim dejavnostim oz. 

koliko časa na teden jim ga že namenjata. 

 

Tabela 45: Tedenska poraba časa za druge šolske dejavnosti primerjalno pri profesoricah in 

študentkah – Kullbackov koeficient 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 21,290 (a) 4 0,000 

Kullbackov koeficient 20,576 4 0,000 

2 celici (20 %) imata pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,81. 

 

Kullbackov koeficient pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in 

študentkami (N = 152) je statistično pomemben (Kullbackov koeficient = 20,576, df = 4,            

p = 0,000) pri ničelnem tveganju. To pomeni, da statistično pomembno več profesoric poleg 

rednega dela nameni še drugim službenih dejavnostim od ene do treh ur tedensko ali več kot pet 

ur tedensko kot pa jih bodo v prihodnje namenile študentke. Statistično pomembno več študentk 
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kot profesoric pa odgovarja, da bodo v prihodnje poleg rednega dela namenile drugim šolskim 

dejavnostim še med štiri in pet dodatnih tedenskih ur. 

 

 

Graf 168: Struktura glede na ukvarjanje še z drugimi šolskimi dejavnostmi primerjalno pri 

profesoricah in študentkah 

 

Udeležba na strokovnem izobraževanju 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obema skupinama anketirank zastavili vprašanje o tem, 

katerih oblik dodatnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja pričakujeta, da se bosta 

udeležili v enem šolskem letu oz. sta se jih že udeležili. 

 

Večina študentk ne pričakuje udeležbe na študijski skupini ter posvetu oz. simpoziju v Sloveniji 

ali tujini; pričakuje pa udeležbo na predstavitvi novega učnega gradiva, seminarju ter 

strokovnem predavanju v okviru svoje šole. Pri profesoricah je podobno, saj se večina profesoric 

ni udeležila posveta oz. simpozija v Sloveniji ali tujini ter sejma učil in gradiv v tujini; medtem 

ko se jih je večina udeležila predstavitve novega učnega gradiva, študijske skupine ter 

strokovnega predavanja v okviru svoje šole. Ugotovimo lahko, da se pričakovanja študentk in 

dejansko stanje na šolah načeloma prekrijeta pri predstavitvi novega učnega gradiva, udeležbi na 

seminarju in strokovnem predavanju v okviru šole; pri udeležbi na posvetu oz. simpoziju v 

Sloveniji ali tujini ter sejmu učil in gradiv v tujini pa se ne prekrijeta. 
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Tabela 46: Udeležba na dodatnem strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju – hi-kvadrat 

preizkus oz. Kullbackov koeficient 

 

Oblike dodatnega strokovnega izobraževanja in 

izpopolnjevanja 

Vrednost 

(hi-kvadrat) 

Vrednost 
(Kullbackov 

koeficient) 

df p* 

Predstavitev novega učnega gradiva 11,292 (b) - 1 0,001 

Študijska skupina 53,015 (b) - 1 0,000 

Seminar 43,210 (b) - 1 0,000 

Posvet/kongres/simpozij v Sloveniji 9,233 (b) - 1 0,002 

Posvet/kongres/simpozij v tujini 12,991 (b) - 1 0,000 

Sejem učil in gradiv v tujini (npr. Didacta) 55,838 (b) - 1 0,000 

Strokovno predavanje na šoli 2,976 (b) - 1 0,085 

Nič od naštetega - 0,656 1 0,418 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 

 

Hi-kvadrati oz. Kullbackovi koeficienti pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami      

(N = 269) in študentkami (N = 152) so statistično pomembni pri predstavitvi novega učnega 

gradiva, študijski skupini, seminarju, posvetu oz. kongresu v Sloveniji ali tujini ter sejmu učil in 

gradiv v tujini; ni pa statistične pomembnosti pri strokovnem predavanju na šoli. 

 

V enem šolskem letu se namerava statistično pomembno več študentk (80,3 %) udeležiti 

predstavitve novega učnega gradiva kot pa se je predstavitve v enem letu udeležilo profesoric 

(64,7 %); ter obratno, statistično pomembno več profesoric (35,3 %) se ni udeležilo predstavitve 

novega učnega gradiva kot pa se jih ne namerava študentk (19,7 %). V enem šolskem letu se 

statistično pomembno več študentk (61,2 %) ne namerava udeležiti študijske skupine kot pa se 

tega srečanja v enem letu ni udeležilo profesoric (25,3 %); ter obratno, statistično pomembno več 

profesoric (74,7 %) se je udeležilo študijske skupine kot pa se je namerava udeležiti študentk 

(38,8 %). Tako velika razlika v odgovorih lahko pomeni, da študentke ne vedo, kaj točno je 

študijska skupina, saj nima dosti povezave s samim študijem. V enem letu se namerava 

statistično pomembno več študentk (82,9 %) udeležiti seminarja kot pa se ga je udeležilo 

profesoric (50,6 %); ter obratno, statistično pomembno več profesoric (49,4 %) se ni udeležilo 

seminarja kot pa se ga ne namerava udeležiti študentk (17,1 %). V enem letu se namerava 

statistično pomembno več študentk (30,3 %) udeležiti posveta/kongresa/simpozija v Sloveniji 

kot pa se ga je udeležilo profesoric (17,5 %); ter obratno, statistično pomembno več profesoric 

(82,5 %) se tega srečanja ni udeležilo kot pa se ga ne namerava udeležiti študentk (69,7 %). 
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Podobno je tudi z udeležbo na posvetu/kongresu/simpoziju v tujini, kjer se ponovno statistično 

pomembno več študentk (7,9 %) namerava udeležiti tega srečanja kot pa se ga je udeležilo 

profesoric (1,1 %); ter obratno, statistično pomembno več profesoric (98,9 %) se tega srečanja ni 

udeležilo kot pa se ga ne namerava udeležiti študentk (92,1 %). Tudi sejma učil in gradiv v tujini 

se namerava udeležiti statistično pomembno več študentk (25,7 %) kot pa se ga je udeležilo 

profesoric (2,2 %) in obratno, statistično pomembno več profesoric (97,8 %) se ga ni udeležilo 

kot pa se ga ne namerava udeležiti študentk (74,3 %).  

 

Primerjava doživljanja in vrednotenja poklica pri študentkah in profesoricah razrednega 

pouka 

 

Mnenje o značilnostih poklica 

 

Znotraj sklopa o doživljanju in vrednotenju poklica smo obema skupinama anketirank postavili 

vprašanje o tem, kako po njunih izkušnjah in mnenju za profesorski poklic veljajo določeni opisi. 

 

Tabela 47: Primerjava mnenj o določenih značilnostih poklica pri profesoricah in študentkah 

razrednega pouka – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Mnenje o poklicu Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

Včasih je naporen in utrudljiv 
Študentke 152 1,36 0,593 

- 0,023 
 

0,982 
Profesorice 269 1,36 0,511 

Da si dobra profesorica, moraš imeti svoje 

otroke 

Študentke 152 4,00 0,935 
5,957 

 

0,000 
Profesorice 269 3,33 1,373 

Poln je sprememb, reform, poskusov 
Študentke 152 1,80 0,700 

5,748 
 

0,000 
Profesorice 269 1,45 0,555 

Je za zdravje obremenjujoč 
Študentke 152 2,94 1,044 

6,043 
 

0,000 
Profesorice 269 2,31 1,014 

Je odgovoren 
Študentke 152 1,10 0,341 

1,162 
 

0,246 
Profesorice 269 1,06 0,318 

Je nadzorovan in diktiran s strani vodstva šole 

in ministrstva 

Študentke 152 1,84 0,685 
- 4,315 

 

0,000 
Profesorice 269 2,17 0,871 

Je stalno na očeh profesoricam, staršem, 

otrokom in nadrejenim 

Študentke 152 1,64 0,676 
2,344 

 

0,020 
Profesorice 269 1,47 0,710 

 

Razlike med profesoricami in študentkami so se pokazale pri t-preizkusih, kjer je p < 0,050. Pri 

ocenah 1 pomeni »se popolnoma strinjam«, 5 pa »se nikakor ne strinjam«. Profesorice se 
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statistično pomembno bolj kot študentke strinjajo s trditvami »da si dobra profesorica, moraš 

imeti svoje otroke«; »profesorski poklic je poln sprememb, reform, poskusov«, »je za zdravje 

obremenjujoč« ter »je stalno na očeh profesoricam, staršem, otrokom in nadrejenim«. Študentke 

pa se statistično pomembno bolj kot profesorice strinjajo s trditvijo, da je profesorski poklic 

»nadzorovan in diktiran s strani vodstva šole in ministrstva«. Študentke in profesorice se 

statistično pomembno ne razlikujejo v stališčih glede trditev, da je poklic »včasih naporen in 

utrudljiv« in da »je odgovoren«. Lahko bi rekli, da imajo študentke bolj stereotipna stališča glede 

poklica, profesorice pa odgovarjajo glede na svoje izkušnje. 

 

Doživljanje feminiziranosti kolektiva 

 

Znotraj sklopa o doživljanju in vrednotenju poklica smo obema skupinama anketirank postavili 

vprašanje o tem, kako doživljata dejstvo, da je na fakulteti večina študentk ženskega spola oz. 

kako doživljata izrazito feminiziran kolektiv. 

 

 

Graf 169: Struktura glede na doživljanje feminiziranosti kolektiva primerjalno pri profesoricah 

in študentkah razrednega pouka 

 

Kullbackov koeficient pomembnosti razlik med profesoricami (N = 269) in študentkami           

(N = 152) ni statistično pomemben (Kullbackov koeficient = 0,299, df = 3, p = 0,960). Sicer  

večina študentk in profesoric o feminiziranosti kolektiva ne razmišlja, ji je glede tega vseeno oz. 

je to pretirano ne moti, a med skupinama ni statistično pomembnih razlik v odgovorih. 
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Tabela 48: Doživljanje poklica kot izrazito feminiziranega primerjalno pri profesoricah in 

študentkah – Kullbackov koeficient 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 0,299 (a) 3 0,960 

Kullbackov koeficient 0,299 3 0,960 

1 celica (12,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,89. 

 

Mnenje o prevladi moških v vodstvu 

 

Znotraj sklopa o doživljanju in vrednotenju poklica smo obema skupinama postavili vprašanje o 

tem, kako sprejemata dejstvo, da je v šolskem letu 2010/11 kljub izraziti feminiziranosti poklica 

v slovenskih osnovnih šolah ravnateljevalo 36,5 % moških. 

 

 

Graf 170: Struktura glede na sprejemanje moških vodstvenih kadrov v šolstvu primerjalno pri 

profesoricah in študentkah razrednega pouka 

 

Tabela 49: Sprejemanje moških vodstvenih kadrov v šolstvu primerjalno pri profesoricah in 

študentkah – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 0,157 (b) 1 0,692 

Kullbackov koeficient 0,158 1 0,691 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 28,52. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in študentkami         

(N = 152) je statistično pomemben (hi-kvadrat = 0,157, df = 1, p = 0,692) pri 69,2 %-nem 

tveganju. Večina študentk in profesoric meni, da prevlada moških na vodilnih delovnih mestih ni 

moteča, statistično gledano pa med študentkami in profesoricami ni statistično pomembnih razlik 
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v odgovorih glede tega, kako doživljajo dejstvo, da je v šolskem letu 2010/11 kljub izraziti 

feminiziranosti poklica v slovenskih osnovnih šolah ravnateljevalo 36,5 % moških. 

 

 

Graf 171: Struktura glede na strinjanje s prevlado moških na vodstvenih delovnih mestih v 

šolstvu primerjalno pri profesoricah in študentkah razrednega pouka 

 

 

Tabela 50: Strinjanje s prevlado moških na vodstvenih delovnih mestih v šolstvu primerjalno pri 

profesoricah in študentkah – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 1,787 (a) 3 0,618 

Kullbackov koeficient 1,758 3 0,624 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 18,05. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik med profesoricami (N = 269) in študentkami (N = 152) 

statistično ni pomemben (hi-kvadrat = 1,787, df = 3, p = 0,618). Sicer večino študentk in 

profesoric prevlada moških na vodilnih delovnih mestih ne moti, o njej ne razmišlja ali ji je glede 

nje vseeno, a med študentkami in profesoricami ni statistično pomembnih razlik v odgovorih, 

kako doživljajo dejstvo, da je v šolskem letu 2010/11 kljub izraziti feminiziranosti poklica v 

slovenskih osnovnih šolah ravnateljevalo 36,5 % moških. 
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Želja po opravljanju posameznih delovnih mest 

 

Znotraj sklopa o doživljanju in vrednotenju poklica smo obema skupinama anketirank postavili 

vprašanje, kako zelo si želita opravljati delo na posameznih delovnih mestih. 

 

Tabela 51: Primerjava želj po opravljanju določenega pedagoškega dela pri profesoricah in 

študentkah razrednega pouka – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

 
Delovno mesto Skupina N AS Std. odklon t-preizkus 

 

p 

Razredničarka v svojem razredu 
Študentke 152 1,29 0,510 

- 0,766 
 

0,444 
Profesorice 269 1,33 0,617 

Razredničarka v kombiniranem 

oddelku 

Študentke 152 2,78 1,043 
- 8,084 

 

0,000 
Profesorice 269 3,61 1,000 

Druga strokovna delavka v prvem 

razredu 

Študentke 152 2,64 1,052 
- 4,483 

 

0,000 
Profesorice 269 3,14 1,123 

Profesorica v oddelku 

podaljšanega bivanja 

Študentke 152 2,34 0,805 
- 8,294 

 

0,000 
Profesorice 269 3,09 1,036 

Varovanje otrok v jutranjem 

varstvu 

Študentke 152 2,64 0,939 
- 11,916 

 

0,000 
Profesorice 269 3,83 1,005 

Delo v knjižnici 
Študentke 152 2,92 1,052 

- 0,404 
 

0,686 
Profesorice 269 2,97 1,141 

Dodatna strokovna pomoč 
Študentke 152 2,25 0,816 

- 4,929 
 

0,000 
Profesorice 269 2,70 1,044 

Poučevanje tujega jezika 
Študentke 152 3,10 1,222 

- 3,337 
 

0,001 
Profesorice 269 3,52 1,242 

Poučevanje na predmetni stopnji 
Študentke 152 3,20 1,130 

- 3,394 
 

0,001 
Profesorice 269 3,61 1,188 

Ravnateljica 
Študentke 152 3,20 1,224 

- 8,581 
 

0,000 
Profesorice 269 4,21 1,041 

Pomočnica ravnateljice 
Študentke 152 3,03 1,209 

- 7,940 
 

0,000 
Profesorice 269 3,97 1,144 

Karkoli, kar trenutno potrebuje 

šola 

Študentke 152 2,32 0,953 
- 9,553 

 

0,000 
Profesorice 269 3,31 1,058 

 

Razlike med profesoricami in študentkami so se pokazale pri tistih t-preizkusih, kjer je                

p < 0,050. Ocena 1 pomeni, da si anketiranke neko delovno mesto zelo želijo, 5 pa, da si ga 

sploh ne želijo. Študentke bi statistično pomembno raje kot profesorice opravljale delo v 

kombiniranem oddelku, delo druge strokovne delavke v prvem razredu, delo v podaljšanem 
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bivanju, delo v jutranjem varstvu, dodatno strokovno pomoč, poučevale tuji jezik, poučevale na 

predmetni stopnji, ravnateljevale, bile pomočnice ravnateljice ali delale karkoli, kar trenutno 

potrebuje šola. Študentke in profesorice se statistično pomembno ne razlikujejo v željah po delu 

razredničarke v svojem razredu in delu v knjižnici. Lahko bi rekli, da so študentke bolj 

prilagodljive oz. so se pripravljene zaposliti na kateremkoli delovnem mestu, profesorice pa so 

pri izbiri delovnega mesta oz. dela bolj izbirčne ter pri zasedanju vodstvenih delovnih mest tudi 

precej neambiciozne. 

 

Prisotnost žaljivih izjav o profesorskem poklicu 

 

Znotraj sklopa o doživljanju in vrednotenju poklica nas je pri obeh skupinah zanimalo, če in 

katere od naštetih žaljivih izjav sta morda že slišali s strani drugih ljudi. 

 

Večina študentk in profesoric (med 60,6 % in 97,4 %) je o svojem poklicu že slišala naslednje 

žaljive izjave: profesorice premalo delajo; profesorice delajo štiri ure na dan; profesorice imajo 

dva meseca dopusta; v nižjih razredih se samo igrajo; za svoje delo dobijo preveč denarja; ter to 

je lahek poklic, ki ga lahko opravlja vsak. Večina anketiranih (med 58,0 % in  86,2 %) v praksi 

še ni zasledila naslednjih žaljivih izjav o svojem poklicu in sicer: profesorice vse življenje 

poučujejo v istem razredu; profesorice, ki delajo v podaljšanem bivanju, so slabše; profesorice 

dela ne opravljajo dobro, če nimajo svojih otrok; za ta poklic se odločijo tisti, ki niso bili uspešni 

drugje; za ta poklic ni potrebna univerzitetna izobrazba, ter starši lahko svoje otroke učijo sami. 

 

Hi-kvadrati oz. Kullbackovi koeficienti pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami     

(N = 269) in študentkami (N = 152) so statistično pomembni pri naslednjih odgovorih in sicer, 

da profesorice delajo štiri ure na dan; da so tiste, ki delajo v podaljšanem bivanju, slabše; da je to 

lahek poklic, ki ga lahko opravlja vsak; ter da se za ta poklic odločijo tisti, ki niso bili uspešni 

drugje. Niso pa statistično pomembni pri ostalih osmih odgovorih in sicer, da profesorice 

premalo delajo; da imajo dva meseca dopusta, da se v nižjih razredih samo igrajo; da vse 

življenje poučujejo v istem razredu; da dela ne opravljajo dobro, če nimajo svojih otrok; da 

dobijo preveč denarja; da za ta poklic ni potrebna univerzitetna izobrazba; ter da starši lahko 

svoje otroke učijo sami. 

 

 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
157 

 

 

 

Tabela 52: Prisotnost žaljivih izjav o poklicu profesorica razrednega pouka primerjalno pri 

profesoricah in študentkah – hi-kvadrat preizkus oz. Kullbackov koeficient 

 

Žaljive izjave o poklicu profesorica razrednega pouka 
Vrednost 

(hi-kvadrat) 

Vrednost 

(Kullbackov 

koeficient) 

df P* 

Profesorice delajo štiri ure na dan 7,131 (b) - 1 0,008 

Profeosrice, ki delajo v podaljšanem bivanju, so slabše 20,158 (b) - 1 0,000 

To je lahek poklic, ki ga lahko opravlja vsak 17,180 (b) - 1 0,000 

Za ta poklic se odločijo tisti, ki niso bili uspešni drugje 10,143 (b) - 1 0,001 

Profesorice premalo delajo 0,530 (b) - 1 0,467 

Profesorice imajo dva meseca dopusta - 0,569 1 0,451 

V nižjih razredih se samo igrajo 0,352 (b) - 1 0,553 

Vse življenje poučujejo v istem razredu 0,623 (b) - 1 0,430 

Profesorice dela ne opravljajo dobro, če nimajo svojih 

otrok 
0,001 (b) - 1 0,972 

Za to, kar delajo, dobijo preveč denarja 0,201 (b) - 1 0,654 

Za ta poklic ni potrebna univerzitetna izobrazba 2,727 (b) - 1 0,099 

Starši lahko svoje otroke učijo sami 0,092 (b) - 1 0,762 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 

 

Statistično pomembno več profesoric (91,1 %) kot študentk (82,2 %) odgovarja, da so že slišale 

žaljivo izjavo o svojem poklicu in sicer, da delajo štiri ure na dan; na drugi strani pa statistično 

pomembno več študentk (17,8 %) kot profesoric (8,9 %) odgovarja, da te izjave še niso zasledile. 

Statistično pomembno več študentk (79,6 %) kot profesoric (58,0 %) odgovarja, da še niso 

slišale žaljive izjave o svojem poklicu in sicer, da so tiste profesorice, ki delajo v podaljšanem 

bivanju, slabše; na drugi strani pa statistično pomembno več profesoric (42,0 %) kot študentk 

(20,4 %) odgovarja, da so to izjavo že zasledile. Morda smo dobili takšen rezultat zaradi tega, 

ker profesorice že delajo v svojem poklicu in imajo več izkušenj z njim za razliko od študentk, ki 

se na opravljanje svoj poklica šele pripravljajo. Statistično pomembno več študentk (80,3 %) kot 

profesoric (60,6 %) odgovarja, da so že slišale žaljivo, da je profesorski poklic lahek in ga lahko 

opravlja vsak; na drugi strani pa statistično pomembno več profesoric (39,4 %) kot študentk 

(19,7 %) odgovarja, da te izjave še niso zasledile. Profesorice poklic že opravljajo in vedo, kako 

zahteven je poklic. Statistično pomembno več profesoric (73,6 %) kot študentk (58,6 %) 

odgovarja, da še niso slišale žaljive izjave, da se za ta poklic odločijo tisti, ki niso bili uspešni 

drugje; na drugi strani pa statistično pomembno več študentk (41,4 %) kot profesoric (26,4 %) 

odgovarja, da so to izjavo že zasledile.  
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Nosilci žaljivih izjav o profesorskem poklicu 

 

Znotraj sklopa o doživljanju in vrednotenju poklica smo obe skupini anketirank vprašali tudi to, 

kdo najpogosteje daje takšne žaljive izjave o profesorskem poklicu. 

 

Večina študentk in profesoric (med 60,5 % in 76,3 %) je slišala žaljive izjave o svojem poklicu 

predvsem s strani prijateljev, znancev in staršev otrok; polovica študentk in 70 % profesoric pa 

tudi s strani medijev oz. javnih občil. Večina anketiranih (med 60,5 % in  96,7 %) v praksi še ni 

zasledila tovrstnih žaljivih izjav o svojem poklicu s strani profesoric, vodstva šole, sorodnikov, 

partnerja ter vicev ali šal. Iz rezultatov lahko ugotovimo, da se zaznave študentk in profesoric 

med seboj precej prekrivajo.  

 

Tabela 53: Nosilci žaljivih izjav o poklicu profesorica razrednega pouka primerjalno pri 

profesoricah in študentkah – hi-kvadrat preizkus  

 
Nosilci žaljivih izjav o poklicu 

profesorica razrednega pouka 

Vrednost 

(hi-kvadrat) 
df p* 

Profesorice same 7,473 (b) 1 0,006 

Prijatelji in znanci 9,782 (b) 1 0,002 

Sorodniki 4,112 (b) 1 0,043 

Starši otrok 7,673 (b) 1 0,006 

Mediji in javna občila 16,990 (b) 1 0,000 

Vodstvo šole 2,171 (b) 1 0,141 

Partner 3,250 (b) 1 0,071 

Vici in šale 2,174 (b) 1 0,140 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 

 

Hi-kvadrati pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in študentkami        

(N = 152) so statistično pomembni pri profesoricah, prijateljih, znancih, sorodnikih, starših otrok 

ter medijih oz. javnih občilih; niso pa statistično pomembni pri vodstvih šol, partnerjih ter vicih 

in šalah. 

 

Statistično pomembno več študentk (96,1 %) kot profesoric (88,1 %) odgovarja, da so o svojem 

poklicu slišale žaljive izjave s strani profesoric samih; na drugi strani pa statistično pomembno 

več profesoric (11,9 %) kot študentk (3,9 %) odgovarja, da s strani profesoric takšnih izjav še 

niso zasledile. Profesorice že imajo neposreden stik s sodelavkami na delovnem mestu, na 
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podlagi česar lahko tudi lažje ocenijo, ali takšne izjave dajejo tudi profesorice ali ne. Statistično 

pomembno več profesoric (75,1 %) kot študentk (60,5 %) odgovarja, da so o svojem poklicu 

zasledile žaljive izjave s strani prijateljev in znancev; na drugi strani pa statistično pomembno 

več študentk (39,5 %) kot profesoric (24,9 %) odgovarja, da le-ti takšnih izjav ne dajejo. 

Statistično pomembno več študentk (76,3 %) kot profesoric (66,9 %) še ni zasledilo žaljivih izjav 

s strani sorodnikov; na drugi strani pa je bilo statistično pomembno več profesoric (33,1 %) kot 

študentk (23,7 %) izjav s strani sorodnikov že deležnih. Statistično pomembno več študentk 

(76,3 %) kot profesoric (63,2 %) zaznava, da žaljive izjave najpogosteje dajejo starši otrok, 

medtem ko statistično pomembno več profesoric (36,8 %) kot študentk (23,7 %) tega ne zaznava. 

Statistično pomembno več profesoric (71,4 %) kot študentk (51,3 %) zaznava, da žaljive izjave 

dajejo mediji in javna občila, medtem ko statistično pomembno več študentk (48,7 %) kot 

profesoric (28,6 %) tega ne opaža.  

 

Mnenje o cenjenosti poklica 

 

Znotraj sklopa o doživljanju in vrednotenju poklica smo obe skupini anketirank vprašali, kako 

cenjen je po njunem mnenju profesorski poklic. 

 

 

Graf 172: Struktura glede na mnenje o cenjenosti poklica profesorica razrednega pouka 

primerjalno pri profesoricah in študentkah 
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Tabela 54: Mnenje o cenjenosti poklica primerjalno pri profesoricah in študentkah – Kullbackov 

koeficient 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 17,100 4 0,000 

Kullbackov koeficient 19,020 4 0,000 

2 celici (20 %) imata pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,17. 

 

Kullbackov koeficient pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in 

študentkami (N = 152) je statistično pomemben (Kullbackov koeficient = 17,100, df = 4,            

p = 0,000) pri ničelnem tveganju. Statistično pomembno več študentk kot profesoric odgovarja, 

da poklic ni dovolj cenjen oz. je srednje cenjen; ter statistično pomembno več profesoric kot 

študentk, da sploh ni cenjen. 

 

Tabela 55: Primerjava mnenj glede cenjenosti poklica pri profesoricah in študentkah –  

t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

Kako cenjen je po tvojem/vašem mnenju 

poklic profesorica razrednega pouka? 

Študentke 152 3,61 0,772 
- 3,546 

 

0,000 

Profesorice 269 3,90 0,799  

 

Razlike med skupinama so se pri t-preizkusu pokazale, saj je p < 0,010. Na petstopenjski lestvici 

pomeni 1, da je poklic »zelo cenjen«, 5 pa, da »sploh ni cenjen«. Študentke so cenjenost poklica 

ocenile s povprečno oceno 3,61, profesorice pa s povprečno oceno 3,90, kar pomeni, da 

študentke za razliko od profesoric svoj poklic doživljajo kot statistično pomembno bolj cenjen.   

 

Strinjanje s spremembami za izboljšanje cenjenosti poklica 

 

Znotraj sklopa o doživljanju in vrednotenju poklica smo anketirankam postavili vprašanje o tem, 

kaj bi se po njihovem mnenju moralo spremeniti, da bi postal poklic družbeno bolj cenjen. 

 

Razlike med profesoricami in študentkami so se pokazale pri tistih t-preizkusih, kjer je bil               

p < 0,050. Na petstopenjski lestvici 1 pomeni »se popolnoma strinjam«, 5 pa »se nikakor ne 

strinjam«. Ugotovimo, da se profesorice statistično pomembno bolj kot študentke strinjajo s tem, 

da bi bilo potrebno profesoricam za zviševanje družbenega ugleda povišati plačilo na raven, 

primerljivo z drugimi univerzitetnimi poklici ter povečati število moških na razredni stopnji. 
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Študentke pa se statistično pomembno bolj kot profesorice strinjajo s tem, da bi profesoricam 

zvišali družbeni ugled z zmanjšanjem števila vpisnih mest na smeri Razredni pouk ter s tem, da 

bi jim omogočili boljše možnosti za napredovanje in kariero. 

 

Tabela 56: Primerjava strinjanj s spremembami za izboljšanje družbene cenjenosti poklica 

primerjalno pri profesoricah in študentkah razrednega pouka – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Spremembe Skupina N AS 
Std. 

odklon 
t-preizkus 

 

p 

 

Zvišati število točk za vpis na študijsko smer 

Razredni pouk 

Študentke 152 2,32 1,188 
- 1,254 0,211 

Profesorice 269 2,47 1,170 

Zmanjšati število vpisnih mest na študijski smeri 

Razredni pouk 

Študentke 152 1,85 1,028 
- 2,175 0,030 

Profesorice 269 2,09 1,098 

Povečati število moških na razredni stopnji 
Študentke 152 3,26 1,070 

2,030 0,043 
Profesorice 269 3,03 1,090 

Zvišati plačilo najmanj na raven, primerljivo z 
drugimi univerzitetnimi poklici 

Študentke 152 2,07 0,984 
3,043 0,002 

Profesorice 269 1,79 0,883 

Profesoricam omogočiti boljše možnosti za 

napredovanje in kariero 

Študentke 152 1,51 0,641 
- 2,123 0,034 

Profesorice 269 1,67 0,787 

 
 

Primerjava zadovoljstva s poklicnim in delovnim življenjem pri študentkah in profesoricah 

razrednega pouka 

 

Zadovoljstvo z izbiro poklica 

 

Znotraj sklopa o zadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem smo obema skupinama 

anketirank postavili vprašanje o tem, v kolikšni meri sta zadovoljni z izbiro svojega poklica. 

 

Tabela 57: Zadovoljstvo z izbiro poklica primerjalno pri profesoricah in študentkah – 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 13,734 (a) 4 0,008 

Kullbackov koeficient 14,437 4 0,006 

4 celice (40 %) imajo pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,08. 

 

Kullbackov koeficient pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in 

študentkami (N = 152) je statistično pomemben (Kullbackov koeficient = 14,437, df = 4,            
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p = 0,006) pri 0,6 %-nem tveganju. To pomeni, da je statistično pomembno več profesoric kot 

študentk popolnoma zadovoljnih z izbiro svojega poklica; na drugi strani pa je statistično 

pomembno več študentk kot profesoric z izbiro svojega poklica delno zadovoljnih.  

 

 
 

Graf 173: Struktura glede na zadovoljstvo z izbiro poklica primerjalno pri profesoricah in 

študentkah razrednega pouka 

 

Tabela 58: Primerjava zadovoljstva z izbiro poklica pri profesoricah in študentkah – t-preizkus 

za neodvisna vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

V kolikšni meri si zadovoljna/ste 

zadovoljni z izbiro svojega 

poklica? 

Študentke 152 1,50 0,709 
1,922 

 

0,055 

 Profesorice 269 1,36 0,747 

 

Razlika v odgovorih med profesoricami in študentkami se ni pokazala, saj pri t-preizkusu 

vrednost p ni enaka 0,010 ali manjša od 0,010. 

 

Možnost opravljanja še katerih drugih poklicev 

 

Znotraj sklopa o zadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem nas je pri obeh skupinah 

zanimalo njuno mnenje o tem, ali bosta s svojo bodočo oz. zdajšnjo izobrazbo poleg 

profesorskega lahko opravljali še kateri drugi poklic. 
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Graf 174: Struktura glede na možnost opravljanja še katerih drugih poklicev poleg 

profesorskega primerjalno pri profesoricah in študentkah razrednega pouka 

 

 

Tabela 59: Možnost opravljanja še katerih drugih poklicev poleg profesorskega primerjalno pri 

profesoricah in študentkah – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 2,527 (a) 2 0,283 

Kullbackov koeficient 2,545 2 0,280 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 42,24. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in študentkami         

(N = 152) statistično ni pomemben (hi-kvadrat = 2,527, df = 2, p = 0,283). Sicer več študentk kot 

profesoric odgovarja, da bodo s svojo izobrazbo poleg profesorskega lahko opravljale še kateri 

drugi poklic in obratno, a v odgovorih med obema skupinami razlike niso statistično pomembne.  

 

H2b: Profesorice razrednega pouka višje vrednotijo in bolj pozitivno doživljajo svoj 

poklic kot ga vidijo predstavniki in predstavnice drugih nepedagoških poklicev z 

različnimi izobrazbami. 

 

Hipotezo smo preverili primerjalno za profesorice ter predstavnike in predstavnice nepedagoških 

poklicev z različnimi izobrazbami in sicer z vprašanji, ki se nanašajo na to hipotezo v tematskem 

sklopu o doživljanju in vrednotenju poklica. Anketirance in anketiranke smo vprašali, kako 

doživljajo feminiziran kolektiv, kako cenjen je po njihovem mnenju profesorski poklic, kaj bi mu 
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zagotovilo večjo cenenost, kako ga vrednotijo glede na druge univerzitetne poklice in če po 

njihovem mnenju profesorice naredijo dovolj za ustrezno vrednotenje svojega poklica.  

 

Primerjava doživljanja in vrednotenja poklica pri profesoricah razrednega pouka ter 

predstavnicah in predstavnikih nepedagoških poklicev 

 

Doživljanje feminiziranosti kolektiva 

 

Znotraj sklopa o doživljanju in vrednotenju poklica smo obema skupinama postavili vprašanje o 

tem, kako doživljata izrazito feminiziran kolektiv. 

 

 

Graf 175: Struktura glede na doživljanje feminiziranosti kolektiva primerjalno pri profesoricah 

ter predstavnikih in predstavnicah nepedagoških poklicev 

 

Tabela 60: Doživljanje feminiziranosti kolektiva primerjalno pri profesoricah ter predstavnikih 

in predstavnicah nepedagoških poklicev – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 29,364 (a) 3 0,000 

Kullbackov koeficient 29,678 3 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 8,05. 
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Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) ter predstavniki in 

predstavnicami nepedagoških poklicev (N = 299) glede doživljanja izrazito feminiziranih 

profesorskih kolektivov je statistično pomemben (hi-kvadrat = 29,364, df = 3, p = 0,000) pri 

ničelnem tveganju. To pomeni, da statistično pomembno več predstavnikov in predstavnic 

nepedagoških poklicev kot profesoric odgovarja, da jih prevlada žensk v tem poklicu ne moti; na 

drugi strani pa statistično pomembno več profesoric odgovarja, da o prevladi žensk ne razmišlja. 

 

Cenjenost profesorskega poklica 

 

Znotraj sklopa o doživljanju in vrednotenju poklica nas je zanimalo, kako cenjen je profesorski 

poklic po mnenju obeh anketiranih skupin. 

 

 

Graf 176: Struktura glede na mnenje o cenjenosti poklica profesorica razrednega pouka 

primerjalno pri profesoricah ter predstavnikih in predstavnicah nepedagoških poklicev 

 

Tabela 61: Mnenje o cenjenosti poklica profesorica razrednega pouka primerjalno pri 

profesoricah ter predstavnikih in predstavnicah nepedagoških poklicev – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 109,454 (a) 4 0,000 

Kullbackov koeficient 117,105 4 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,84. 
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Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) ter predstavniki in 

predstavnicami nepedagoških poklicev (N = 299) je statistično pomemben (hi-kvadrat = 

109,454, df = 4, p = 0,000) pri ničelnem tveganju. Statistično pomembno več profesoric kot 

predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev odgovarja, da po njihovem mnenju poklic 

ni dovolj cenjen ali sploh ni cenjen; po drugi strani pa statistično pomembno več predstavnikov 

in predstavnic nepedagoških poklicev kot profesoric odgovarja, da je po njihovem mnenju poklic 

srednje ali primerno cenjen. 

 

Tabela 62: Primerjava mnenja glede cenjenosti poklica pri profesoricah ter predstavnikih in 

predstavnicah nepedagoških poklicev – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

Kako cenjen je po 

vašem mnenju 
profesorski poklic? 

Profesorice 269 3,9 0,799 

10,754 0,000  

Nepedagoški poklici 

 

299 3,17 0,814 

 

Razlike med profesoricami ter predstavniki in predstavnicami nepedagoških poklicev so se 

pokazale pri t-preizkusu, saj je p < 0,010. Glede na oceno, kjer pomeni 1 »je zelo cenjen«, 5 pa 

»sploh ni cenjen«, se profesorice statistično pomembno bolj kot predstavniki in predstavnice 

nepedagoških poklicev strinjajo s tem, da poklic ni dovolj cenjen.  

 

Strinjanje s spremembami za izboljšanje cenjenosti poklica 

 

Znotraj sklopa o doživljanju in vrednotenju poklica nas je zanimalo, kaj bi se po mnenju obeh 

skupin moralo spremeniti, da bi profesorski poklic postal družbeno bolj cenjen. 

 

Razlike med profesoricami ter predstavniki in predstavnicami nepedagoških poklicev so se 

pokazale pri tistih t-preizkusih, kjer je p < 0,050. Pri ocenah 1 pomeni, da se anketirani skupini z 

neko trditvijo popolnoma strinjata, 5 pa, da se sploh ne strinjata. Profesorice se statistično 

pomembno bolj kot predstavniki in predstavnice nepedagoških poklicev strinjajo s trditvami, da 

bi poklicu zagotovili večjo cenjenost z zvišanjem števila točk za vpis, zmanjšanjem števila 

vpisnih mest, zvišanjem plačila najmanj na univerzitetno raven ter z zagotavljanjem boljših 

možnosti za napredovanje in kariero. Predstavniki in predstavnice nepedagoških poklicev in 
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profesorice se statistično pomembno ne razlikujejo v stališčih glede trditve, da bi poklicu zvišali 

družbeno cenjenost s povečanjem števila moških na razredni stopnji. 

 

Tabela 63: Primerjava strinjanj s spremembami za izboljšanje družbene cenjenosti poklica 

primerjalno pri profesoricah ter predstavnikih in predstavnicah nepedagoških poklicev –             

t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Spremembe Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

Zvišati število točk za vpis na študijski smeri 

Razredni pouk 

Profesorice 269 2,47 1,170 

- 7,069 0,000 Nepedagoški 

poklici 
299 3,12 0,996 

Zmanjšati število vpisnih mest na študijski smeri 
Razredni pouk 

Profesorice 269 2,09 1,098 

- 9,400 0,000 Nepedagoški 

poklici 
299 2,94 1,066 

Povečati število moških na razredni stopnji 

Profesorice 269 3,03 1,090 

1,348 0,178 Nepedagoški 

poklici 
299 2,91 1,094 

Zvišati plačilo najmanj na raven, primerljivo z 

drugimi univerzitetnimi poklici 

Profesorice 269 1,79 0,883 

- 13,839 0,000 Nepedagoški 

poklici 
299 2,94 1,097 

Profesoricam omogočiti boljše možnosti za 

napredovanje in kariero 

Profesorice 269 1,67 0,787 

- 9,260 0,000 Nepedagoški 

poklici 
299 2,37 1,003 

 

Vrednotenje profesorskega poklica glede na druge univerzitetne poklice 

 

Znotraj sklopa o doživljanju in vrednotenju poklica nas je zanimalo, kako je po mnenju 

anketiranih profesorski poklic družbeno vrednoten glede na druge univerzitetne poklice. 

 

Iz preglednice lahko razberemo, da za vse primerjane poklice z izjemo psihologa velja, da 

profesorice pogosteje kot predstavniki in predstavnice nepedagoških poklicev odgovarjajo, da so 

drugi poklici v družbi bolj vrednoteni od njihovega. Le za poklica bibliotekar in socialni delavec 

več kot polovica profesoric odgovarja, da sta enako vrednotena kot njihov poklic. Obe anketirani 

skupini poklic profesorica razrednega pouka v veliki večini in z največ odstotki doživljata kot 

najmanj vrednoten poklic izmed 16 naštetih. Po družbenem vrednotenju mu sledijo bibliotekar, 

upravni organizator, teolog in socialni delavec.  

 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

168 
 

Tabela 64: Struktura glede na vrednotenje poklica profesorica razrednega pouka glede na druge 

univerzitetne poklice primerjalno pri profesoricah razrednega pouka ter predstavnikih in 

predstavnicah nepedagoških poklicev 

 

Univerzitetno 

primerljivi 

poklici 

Profesorice Predstavniki in predstavnice 

nepedagoških poklicev 

Je bolj 

vrednoten 

Je enako 

vrednoten 

Je manj 

vrednoten 

Je bolj 

vrednoten 

Je enako 

vrednoten 

Je manj 

vrednoten 

Odstotek Odstotek Odstotek Odstotek Odstotek Odstotek 

Osnovnošolski 

predmetni 

profesor 
52,8 44,6 2,6 35,1 57,5 7,4 

Srednješolski 

profesor 
87,7 10,4 1,9 73,9 19,7 6,4 

Bibliotekar 19,8 59,0 21,3 13,4 47,2 39,5 

Prevajalec 71,6 22,0 6,3 59,5 28,8 11,7 

Upravni 

organizator 
35,8 43,7 20,5 18,7 46,5 34,8 

Inženir  85,4 12,3 2,2 74,6 18,4 7,0 

Ekonomist 77,6 17,9 4,5 56,9 31,4 11,7 

Politolog 75,4 15,7 9,0 45,8 31,1 23,1 

Novinar 64,2 30,6 5,2 52,2 32,1 15,7 

Pravnik 96,6 1,9 1,5 86,0 8,4 5,7 

Teolog 51,1 37,3 11,6 38,5 32,1 29,4 

Kriminalist 69,0 28,0 3,0 58,9 29,4 11,7 

Računalničar 61,9 32,8 5,2 61,5 26,4 12,0 

Veterinar 80,6 17,5 1,9 70,6 20,4 9,0 

Psiholog 67,2 29,1 3,7 68,9 24,1 7,0 

Socialni 

delavec 
29,1 58,2 12,7 24,1 56,2 19,7 

 

Hi-kvadrati pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) ter predstavniki in 

predstavnicami nepedagoških poklicev (N = 299) so statistično pomembni skoraj pri vseh 

poklicih z izjemo pri psihologu in socialnemu delavcu. 

 

Statistično pomembno več predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev (57,5 %) kot 

profesoric (44,6 %) odgovarja, da je osnovnošolski predmetni profesor enako družbeno 

vrednoten kot profesorica razrednega pouka. Statistično pomembno več profesoric (52,8 %) kot 

predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev (35,1 %) pa odgovarja, da je ta poklic bolj 

vrednoten od poklica profesorica razrednega pouka. Medtem ko predstavniki in predstavnice 

nepedagoških poklicev poklic profesorica razrednega pouka vrednotijo enako kot poklic 
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predmetni profesor, pa se profesorice razrednega pouka same slabše vrednotijo od njih. Vsi 

osnovnošolski profesorji so s strani drugih približno enako vrednoteni, razlike v vrednotenju pa 

se pokažejo šele pri srednješolskih profesorjih, kjer statistično pomembno več predstavnikov in 

predstavnic nepedagoških poklicev (19,7 %) kot profesoric (10,4 %) odgovarja, da je ta poklic 

enako družbeno vrednoten kot poklic profesorica razrednega pouka; na drugi strani pa statistično 

pomembno več profesoric (87,7 %) kot predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev 

(73,9 %) odgovarja, da je poklic srednješolski profesor družbeno bolj vrednoten od poklica 

profesorica razrednega pouka. Profesorice razrednega pouka so svoj poklic ovrednotile slabše 

tudi v primerjavi s poklicem svojih sodelavcev. Poklic srednješolski profesor pa sta obe 

anketirani skupini ovrednotili pomembno višje. 

 

Tabela 65: Vrednotenje poklica profesorica razrednega pouka glede na druge univerzitetne 

poklice primerjalno pri profesoricah razrednega pouka ter predstavnikih in predstavnicah 

nepedagoških poklicev – hi-kvadrat preizkus  

 

Univerzitetno primerljivi poklici 
Vrednost 

(hi-kvadrat) 
df p* 

Osnovnošolski predmetni profesor 21,036 (a) 2 0,000 

Srednješolski profesor 18,171 (a) 2 0,000 

Bibliotekar 22,419 (a) 2 0,000 

Prevajalec 10,123 (a) 2 0,006 

Upravni organizator 25,900 (a) 2 0,000 

Inženir  12,255 (a) 2 0,002 

Ekonomist 28,367 (a) 2 0,000 

Politolog 51,964 (a) 2 0,000 

Novinar 18,093 (a) 2 0,000 

Pravnik 19,753 (a) 2 0,000 

Teolog 27,693 (a) 2 0,000 

Kriminalist 16,569 (a) 2 0,000 

Računalničar 9,424 (a) 2 0,009 

Veterinar 15,349 (a) 2 0,000 

Psiholog 4,212 (a) 2 0,122 

Socialni delavec 5,727 (a) 2 0,057 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 
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Aktivnost profesoric pri zagotavljanju ustreznega vrednotenja njihovega poklica 

 

Znotraj sklopa o doživljanju in vrednotenju poklica nas je zanimalo, ali po mnenju anketirancev 

profesorice razrednega pouka same naredijo dovolj za ustrezno vrednotenje svojega poklica. 

 

 

Graf 177: Struktura glede na lastno angažiranost profesoric razrednega pouka pri zagotavljanju 

ustreznega vrednotenja profesorskega poklica primerjalno pri profesoricah ter predstavnikih in 

predstavnicah nepedagoških poklicev 

 

Tabela 66: Lastna angažiranost profesoric razrednega pouka pri zagotavljanju ustreznega 

vrednotenja profesorskega poklica primerjalno pri profesoricah ter predstavnikih in 

predstavnicah nepedagoških poklicev – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 19,625 (a) 2 0,000 

Kullbackov koeficient 19,819 2 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 35,05. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) ter predstavniki in 

predstavnicami nepedagoških poklicev (N = 299) je statistično pomemben (hi-kvadrat = 19,625, 

df = 2, p = 0,000) pri ničelnem tveganju. To pomeni, da statistično pomembno več profesoric kot 

neučiteljev meni, da profesorice razrednega pouka same ne naredijo dovolj za ustrezno 

vrednotenje lastnega poklica. Na drugi strani pa se statistično pomembno več neučiteljev kot 

profesoric glede tega mnenja ni moglo opredeliti. 
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3.5.2.3 Predstavitev rezultatov kot odgovorov na tretjo raziskovalno hipotezo 

 

H3: Profesorice razrednega pouka ocenjujejo svoje delovne razmere kot ne povsem 

zadovoljive. 

 

Hipotezo smo preverili pri profesoricah razrednega pouka in sicer z vprašanji, ki se nanašajo na 

to hipotezo v tematskem sklopu o delovnih razmerah. Anketiranke smo vprašali, kako šola 

upošteva njihove strokovne in znanstvene naslove, katere delovne in službene pripomočke jim 

zagotavlja delodajalec in kdaj se najpogosteje pripravljajo za pouk.  

 

Delovne razmere pri profesoricah razrednega pouka 

 

Upoštevanje strokovnih in znanstvenih naslovov zaposlenih 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah nas je zanimalo, kako pri profesoricah razrednega pouka 

šola upošteva njihove strokovne in znanstvene naslove na vratih učilnic, kabinetov, pa tudi v 

dokumentaciji. 

 

Tabela 67: Uporaba strokovnih in znanstvenih naslovov v službi – hi-kvadrat preizkus za 

enakost deležev 

 

Kaj upošteva šola 
Opazovano 

število 

Pričakovano 

število 
Opazovani delež (%) Pričakovani delež (%) 

Samo ime in priimek 217 134,5 80,7 50,0 

Tudi naslove 52 134,5 19,3 50,0 

Skupaj 269 269 269 269 

hi-kvadrat 101,208 

df (št. prostostnih stopenj) 1 

p 0,000 

 

Delež šol, ki na vratih kabinetov in v dokumentaciji uporablja samo imena in priimke svojih 

zaposlenih znaša 80,7 % in je statistično značilno višji od 50 %, kar pomeni, da večina šol 

strokovnih in znanstvenih naslovov svojih zaposlenih ne uporablja. Ker je hi-kvadrat pri 

profesoricah (N = 269) statistično pomemben (hi-kvadrat = 101,208, df = 1, p = 0,000) pri 
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ničelnem tveganju, lahko v tem delu hipotezo, da profesorice razrednega pouka ocenjujejo svoje 

delovne razmere kot ne povsem zadovoljive, potrdimo. 

 

Zagotavljanje službenih pripomočkov za pripravo na pouk 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah nas je zanimalo, katere službene pripomočke zagotavlja 

delodajalec profesoricam razrednega pouka za delo. 

 

Tabela 68: Zagotavljanje službenih pripomočkov za pripravo na pouk pri profesoricah 

razrednega pouka – t-preizkus za aritmetično sredino 

 

Službeni pripomočki N AS Std. odklon t 

 

df  

 

p 

Število navedb 269 3,65 1,58 - 24,426 268 0,000 

 

Testirali smo, ali imajo profesorice razrednega pouka vsaj šest navedb od skupno sedmih 

(namizni računalnik, prenosni računalnik, USB-ključek, mape in registratorji, stol v zbornici ali 

kabinetu, miza v zbornici ali kabinetu, kabinet). Izkazalo se je, da so v povprečju navedle 3,65 

službenih pripomočkov, kar pomeni, da ne gre za povsem zadovoljive delovne razmere. Ker je  

t-test statistično pomemben (t = - 24,426, p < 0,050), lahko tudi v tem delu hipotezo potrdimo.  

 

Zagotavljanje učnih pripomočkov za delo v razredu 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah nas je zanimalo, katere učne pripomočke delodajalec 

zagotavlja profesoricam razrednega pouka za delo v razredu. 

 

Tabela 69: Zagotavljanje službenih pripomočkov za delo v razredu pri profesoricah razrednega 

pouka – t-preizkus za aritmetično sredino 

 

   Učni pripomočki N AS Std. odklon t df p 

Število navedb 269 3,70 0,99 - 37,982 268 0,000 
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Testirali smo ali imajo profesorice razrednega pouka vseh šest navedb od skupno šestih (miza in 

stol v razredu, oprema za šport, oblačilo za likovno umetnost, radio in televizija, računalnik, 

projektor in platno). Izkazalo se je, da so v povprečju navedle 3,7 učnih pripomočkov, kar 

pomeni, da ne gre za povsem zadovoljive delovne razmere. Ker je t-test statistično pomemben   

(t = - 37,982, p < 0,050), lahko v tem delu hipotezo potrdimo. 

 

Zagotavljanje ustreznih pripomočkov in delovnega prostora 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah nas je zanimalo tudi to, kako profesoricam razrednega pouka 

delodajalec zagotavlja hkrati tako ustrezne pripomočke kot tudi ustrezni delovni prostor. 

 

Tabela 70: Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev pri profesoricah razrednega pouka –          

t-preizkus za aritmetično sredino 

   Vprašanje N AS Std. odklon t df p 

V kolikšni meri vam delodajalec za pripravo 

na pouk hkrati zagotavlja tako ustrezne 

pripomočke kot tudi ustrezni delovni prostor? 

269 2,58 0,965 9,791 268 0,000 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost nižja od 2 (sprejemljivo zagotavlja). Povprečna vrednost 

znaša 2,6 in je statistično značilno višja od hipotetične (2). Ker je t-test statistično pomemben     

(t = 9,791, p < 0,050) lahko hipotezo, da profesoricam niso hkrati zagotovljeni tako ustrezni 

pripomočki kot tudi ustrezni delovni prostor, v tem delu potrdimo. 

 

Najpogostejši čas za pripravo na pouk 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah nas je zanimalo tudi, kdaj se profesorice razrednega pouka 

praviloma oz. najpogosteje pripravljajo za pouk. 

 

Delež profesoric, ki se za pouk pripravljajo izven delovnikov, znaša 74,3 % in je statistično 

značilno višji od 50 %, kar pomeni, da se profesorice za pouk pripravljajo v veliki večini tudi 

izven delavnikov. Ker je hi-kvadrat pri profesoricah (N = 269) statistično pomemben               

(hi-kvadrat = 63,796, df = 1, p = 0,000) pri ničelnem tveganju, lahko tudi v tem delu hipotezo, da 
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profesorice razrednega pouka ocenjujejo svoje delovne razmere kot ne povsem zadovoljive, 

sprejmemo. 

 

Tabela 71: Najpogostejši čas priprave na pouk pri profesoricah razrednega pouka – hi-kvadrat 

preizkus za enakost deležev 

  Najpogostejši čas priprave 

za pouk 

Opazovano 

število 

Pričakovano 

število 
Opazovani delež (%) Pričakovani delež (%) 

Med delavniki 69 134,5 25,7 50,0 

Izven delavnikov 200 134,5 74,3 50,0 

Skupaj 269 269 269 269 

hi-kvadrat 63,796 

df (št. prostostnih stopenj) 1 

p 0,000 

 

 

H3a: Profesorice razrednega pouka bolj pozitivno ocenjujejo nekatere svoje delovne 

razmere kot jih vidijo predstavniki in predstavnice drugih, nepedagoških poklicev z 

različnimi izobrazbami. 

 

Hipotezo smo preverili primerjalno pri profesoricah ter predstavnikih in predstavnicah 

nepedagoških poklicev z različnimi izobrazbami in sicer z dvema vprašanjema, ki se nanašata na 

to hipotezo v tematskem sklopu o delovnih razmerah. Anketirance smo vprašali, kje se 

profesorice pripravljajo na pouk in koliko z delom doma in v šoli izpolnijo 40-urni delovnik. 

 

Primerjava odgovorov o delovnih razmerah pri profesoricah razrednega pouka ter 

predstavnikih in predstavnicah nepedagoških poklicev 

 

Najpogostejši prostor za pripravo na pouk pri profesoricah razrednega pouka 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obema anketiranima skupinama zastavili vprašanje o 

tem, kje se profesorice razrednega pouka pripravljajo na pouk. 
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Graf 178: Struktura glede na prostor za pripravo profesoric na pouk primerjalno pri profesoricah 

ter predstavnikih in predstavnicah nepedagoških poklicev 

 

Tabela 72: Prostor za pripravo profesoric na pouk primerjalno pri profesoricah ter predstavnikih 

in predstavnicah nepedagoških poklicev – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 102,735 (a) 4 0,000 

Kullbackov koeficient 115,651 4 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 6,16. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) ter predstavniki in 

predstavnicami nepedagoških poklicev (N = 299) je statistično pomemben (hi-kvadrat = 

102,735, df = 4, p = 0,000) pri ničelnem tveganju, kar pomeni, da statistično pomembno več 

profesoric odgovarja, da se za pouk pripravlja večinoma doma in včasih tudi v šoli, medtem ko 

statistično pomembno več neučiteljev odgovarja, da se po njihovem mnenju profesorice 

razrednega pouka pripravljajo za pouk večinoma v šoli in včasih tudi doma.  

 

Izpolnjevanje 40-urnega delovnika profesoric razrednega pouka 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah nas je pri obeh anketiranih skupinah zanimalo mnenje o tem, 

koliko profesorice razrednega pouka z delom v šoli in doma izpolnijo 40-urni tedenski delovnik. 
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Graf 179: Struktura glede na izpolnjevanje 40-urnega delovnika primerjalno pri profesoricah ter 

predstavnikih in predstavnicah nepedagoških poklicev 

 

Tabela 73: Izpolnjevanje 40-urnega delovnika primerjalno pri profesoricah ter predstavnikih in 

predstavnicah nepedagoških poklicev – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 168,263 (a) 3 0,000 

Kullbackov koeficient 199,667 3 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 41,20. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in neučitelji (N = 299) 

je statistično pomemben (hi-kvadrat = 168,263, df = 3, p = 0,000) pri ničelnem tveganju, kar 

pomeni, da statistično pomembno več profesoric odgovarja, da z delom v šoli in doma izpolnijo 

40-urni tedenski delovnik tako, da delajo več oz. vsaj toliko, medtem ko statistično pomembno 

več neučiteljev meni, da profesorice delajo manj oz. približno toliko. 

 

H3b: Med profesoricami razrednega pouka in predstavniki inženirskih poklicev s 

primerljivo univerzitetno izobrazbo obstajajo pomembne razlike v oceni delovnih 

razmer. 

 

Hipotezo smo preverili primerjalno pri profesoricah in inženirjih in sicer z več vprašanji, ki se 

nanašajo na to hipotezo v tematskem sklopu o delovnih razmerah. Anketirance smo vprašali, v 
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katerem kraju želijo delati, kako delodajalec upošteva njihove strokovne in znanstvene naslove, 

katere pripomočke jim zagotavlja, kje in kdaj se pripravljajo za službo, koliko izrednega dela 

opravijo, ali izpolnijo 40-urni delovnik in katere službene stroške jim povrne delodajalec. 

 

Primerjava delovnih razmer pri profesoricah razrednega pouka in inženirjih 

 

Želje glede kraja službovanja 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obe anketirani skupini vprašali, kje bi delali, če bi imeli 

možnost izbire. 

 

 

Graf 180: Struktura glede na želeni kraj službovanja primerjalno pri profesoricah in inženirjih 

 
 

Tabela 74: Želeni kraj službovanja primerjalno pri profesoricah in inženirjih – hi-kvadrat 

preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 26,329 (a) 3 0,000 

Kullbackov koeficient 29,026 3 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 11,22. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

je statistično pomemben (hi-kvadrat = 26,329, df = 3, p = 0,000) pri ničelnem tveganju, kar 

pomeni, da statistično pomembno več profesoric odgovarja, da bi v primeru možnosti izbire 
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najraje delalo izven domačega kraja; medtem ko je statistično pomembno več inženirjem glede 

tega vseeno. Pri možnosti odgovora »v bližini svojega kraja« med profesoricami in inženirji ni 

razlik, saj sta obe skupini ta odgovor izbrali v približno enakih odstotkih. 

 

Upoštevanje strokovnih in znanstvenih naslovov zaposlenih 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obe anketirani skupini vprašali, kako pri njih 

delodajalec v vsakdanji praksi upošteva strokovne in znanstvene naslove svojih zaposlenih. 

 

 

Graf 181: Struktura glede na uporabo strokovnih in znanstvenih naslovov primerjalno pri 

profesoricah in inženirjih 

 

Tabela 75: Uporaba strokovnih in znanstvenih naslovov primerjalno pri profesoricah in 

inženirjih – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 49,901 (a) 3 0,000 

Kullbackov koeficient 47,789 3 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 9,70. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

je statistično pomemben (hi-kvadrat = 49,901, df = 3, p = 0,000) pri ničelnem tveganju. To 

pomeni, da je statistično pomembno več profesoric odgovorilo, da pri njih delodajalec uporablja 

na vratih kabinetov oz. pisarn in v dokumentaciji le njihova imena in priimke, medtem ko je 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
179 

 

 

 

statistično pomembno več inženirjev kot profesoric odgovorilo, da njihova podjetja poleg imen 

in priimkov zaposlenih uporabljajo tudi njihove strokovne in znanstvene naslove.   

 

Zagotavljanje delovnih pripomočkov 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obe anketirani skupini vprašali tudi to, katere delovne 

pripomočke jima zagotavlja delodajalec. 

 

Tabela 76: Struktura glede na zagotavljanje pripomočkov za delo primerjalno pri profesoricah 

razrednega pouka in inženirjih 

 

Pripomočki, ki jih za delo 

zaposlenim zagotavlja 

delodajalec 

Profesorice Inženirji 

Zagotavlja Ne zagotavlja Zagotavlja Ne zagotavlja 

Odstotek Odstotek Odstotek Odstotek 

Namizni računalnik 85,1 14,9 61,5 38,5 

Prenosni računalnik 47,2 52,8 78,6 21,4 

USB-ključek 48,7 51,3 68,4 31,6 

Mape in registratorji 45,0 55,0 81,2 18,8 

Lasten stol 64,7 35,3 94,0 6,0 

Lastna miza 21,6 78,4 93,2 6,8 

Lasten/skupen kabinet oz. pisarna 53,2 46,8 74,4 25,6 

 

Večina inženirjev (med 61,5 % in 94,0 %) od delodajalca za delo prejme vseh sedem naštetih 

delovnih pripomočkov in sicer namizni računalnik, prenosni računalnik, USB-ključek, mape in 

registratorje, lasten stol, lastno mizo ter lasten oz. skupen kabinet oz. pisarno; medtem ko večina 

profesoric (med 64,7 % in 85,1 %) dobi od delodajalca le dva pripomočka od sedem naštetih in 

sicer namizni računalnik in lasten stol. Lasten oz. skupen kabinet dobi 74,4 % inženirjev ter    

53,2 % profesoric. Prenosnega računalnika, USB-ključka, map in registratorjev ter lastne mize 

nima med 51,3 % in 78,4 % profesoric razrednega pouka. Ugotovimo lahko, da so inženirji z 

delovnimi pripomočki bistveno bolj opremljeni kot profesorice. Miza, stol in računalnik so res 

nepogrešljivi pripomočki pri opravljanju intelektualnega službenega dela. Posebno prenosni 

računalnik pa bi koristil vsaki profesorici razrednega pouka, saj za službo delajo tudi doma.  

 

Hi-kvadrati pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

so statistično pomembni pri vseh sedmih naštetih delovnih pripomočkih in sicer pri namiznem 
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računalniku, prenosnem računalniku, USB-ključku, mapah in registratorjih, lastnem stolu, lastni 

mizi ter lastnem oz. skupnem kabinetu oz. pisarni. 

 

Tabela 77: Zagotavljanje pripomočkov za delo primerjalno pri profesoricah in inženirjih – hi-

kvadrat preizkus  

 

Pripomočki, ki jih za delo 

zaposlenim zagotavlja 

delodajalec 

Vrednost 

(hi-kvadrat) 
df p* 

Namizni računalnik 26,428 (b) 1 0,000 

Prenosni računalnik 32,794 (b) 1 0,000 

USB-ključek 12,739 (b) 1 0,000 

Mape in registratorji 43,391 (b) 1 0,000 

Lastni stol 36,085 (b) 1 0,000 

Lastna miza 170,296 (b) 1 0,000 

Lasten/skupen kabinet oz. 

pisarna 
15,216 (b) 1 0,000 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 

 

Statistično pomembno več profesoric kot inženirjev (61,5 %) odgovarja, da jim delodajalec za 

delo zagotavlja namizni računalnik; ter statistično pomembno več inženirjev (38,5 %) kot 

profesoric (14,9 %), da jim delodajalec tega pripomočka ne zagotavlja. Od delodajalca prejme 

prenosni računalnik statistično pomembno več inženirjev (78,6 %) kot profesoric (47,2 %). Brez 

prenosnega računalnika dela statistično pomembno več profesoric (52,8 %) kot inženirjev    

(21,4 %). Ugotovimo lahko, da so inženirji opremljeni z bolj sodobno tehnologijo, ki jo lahko 

odnesejo tudi domov, profesorice, ki za službo delajo tudi doma, pa namiznih računalnikov ne 

morejo dnevno prenašati iz službe domov in nazaj. Statistično pomembno več inženirjev      

(68,4 %) kot profesoric (48,7 %) odgovarja, da jim delodajalec za delo zagotavlja USB-ključek; 

ter statistično pomembno več profesoric (51,3 %) kot inženirjev (31,6 %), da jim delodajalec 

tega pripomočka ne zagotavlja. Ugotovimo lahko, da brez USB-ključka dela polovica profesoric 

in tretjina inženirjev, a ga profesorice potrebujejo bolj kot inženirji, saj veliko službenega dela 

opravijo doma, delodajalec pa jim za razliko od inženirjev ne zagotavlja prenosnih računalnikov 

in bi jim vsaj USB-ključek koristno služil, če že prenosnih računalnikov nimajo. Statistično 

pomembno več inženirjev (81,2 %) kot profesoric (45,0 %) odgovarja, da jim delodajalec za delo 

zagotavlja mape in registratorje; ter statistično pomembno več profesoric (55,0 %) kot inženirjev 

(18,8 %), da jim delodajalec teh pripomočkov ne zagotavlja. Iz tega lahko razberemo, da 

polovica profesoric sama kupuje mape in registratorje za shranjevanje učnih priprav in druge 
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šolske dokumentacije. Prav tako statistično pomembno več inženirjev (94,0 %) kot profesoric 

(64,7 %) odgovarja, da jim delodajalec za delo zagotavlja lasten stol v zbornici ali kabinetu; ter 

statistično pomembno več profesoric (35,3 %) kot inženirjev (6,0 %), da jim delodajalec tega 

pripomočka ne zagotavlja. To pomeni, da tretjina profesoric v šoli nima svojega stalnega 

delovnega mesta oz. delovnega kotička v zbornici. Podobna situacija je tudi pri lastni mizi v 

zbornici ali kabinetu, kjer statistično pomembno več inženirjev (93,2 %) kot profesoric (21,6 %) 

odgovarja, da jim delodajalec za delo ta pripomoček zagotavlja; ter statistično pomembno več 

profesoric (78,4 %) kot inženirjev (6,8 %), da jim ga delodajalec ne zagotavlja. Izjema nista niti 

lasten oz. skupen kabinet ali pisarna, kjer ponovno statistično pomembno več inženirjev (74,4 %) 

kot profesoric (53,2 %) ima svoj prostor, statistično pomembno več profesoric (46,8 %) kot 

inženirjev (25,6 %) pa dela brez svojega delovnega prostora. Podatek, da samo 21,6 % profesoric 

dela na svoji lastni mizi pove, da profesorice v šoli nimajo ustreznega delovnega prostora. Glede 

na to, da delodajalec zagotavlja kabinet samo polovici profesoric, pomeni, da vsaj polovica 

profesoric dela doma oz. drugje, saj v službi ni ustreznega delovnega prostora. Povzamemo 

lahko, da vsaj polovica profesoric dela doma v svojem domačem kabinetu, na svojem lastnem 

stolu, mizi in računalniku s svojim USB-ključkom ter šolsko dokumentacijo vlaga v mape in 

registratorje, prav tako kupljene z lastnim denarjem. Tega večini inženirjev ni treba početi, saj jih 

ima skoraj 75 % svoje pisarne, kjer lahko večino dela v miru opravijo kar v službi, čeprav bi ga 

lahko tudi doma, glede na to, da jih ima večina službene prenosne računalnike.  

 

Zagotavljanje ustreznih pripomočkov in delovnega prostora 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obe anketirani skupini vprašali, v kolikšni meri jima 

delodajalec hkrati zagotavlja tako ustrezne pripomočke kot tudi ustrezen delovni prostor. 

 

Tabela 78: Zagotavljanje ustreznih pripomočkov in delovnega prostora primerjalno pri 

profesoricah in inženirjih – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 146,262 (a) 4 0,000 

Kullbackov koeficient 153,069 4 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 4,55. 
 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

je statistično pomemben (hi-kvadrat = 146,262, df = 4, p = 0,000) pri ničelnem tveganju. To 
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pomeni, da statistično pomembno več inženirjev kot profesoric odgovarja, da jim delodajalec za 

delo povsem zagotavlja tako ustrezne pripomočke kot tudi ustrezen delovni prostor. Na drugi 

strani pa statistično pomembno več profesoric kot inženirjev odgovarja, da jim delodajalec oboje 

zagotavlja sprejemljivo ali le delno, pa tudi nezadovoljivo oz. sploh ne. 

 

 

Graf 182: Struktura glede na zagotavljanja ustreznih pripomočkov in delovnega prostora 

primerjalno pri profesoricah in inženirjih 

 

Tabela 79: Primerjava zagotavljanja ustreznih pripomočkov in delovnega prostora pri 

profesoricah in inženirjih – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

V kolikšni meri vam delodajalec za 

pripravo na pouk/delo hkrati zagotavlja tako 

ustrezne pripomočke kot tudi ustrezen 

delovni prostor? 

Profesorice 269 2,58 0,965 

14,454 

 

0,000 

 Inženirji 117 1,39 0,615 

 

Razlike med profesoricami in inženirji so se pri t-preizkusu pokazale, saj je p < 0,050. Glede na  

oceno, kjer pomeni 1 »povsem zagotavlja«, 5 pa »ne zagotavlja«, profesorice statistično 

pomembno slabše kot inženirji ocenjujejo zagotavljanje tako ustreznih delovnih pripomočkov 

kot tudi delovnega prostora.  

 

Najpogostejši prostor za pripravo na delo 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo anketirani skupini vprašali tudi to, kje se pripravljata za 

delo. 
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Graf 183: Struktura glede na prostor za pripravo na delo primerjalno pri profesoricah in 

inženirjih 

 

Tabela 80: Prostor za pripravo na delo primerjalno pri profesoricah in inženirjih – hi-kvadrat 

preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 206,199 (a) 4 0,000 

Kullbackov koeficient 235,296 4 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 5,15. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

je statistično pomemben (hi-kvadrat = 206,199, df = 4, p = 0,000) pri ničelnem tveganju. To 

pomeni, da statistično pomembno več inženirjev kot profesoric odgovarja, da se za delo 

pripravlja večinoma v službi in včasih tudi doma oz. samo v službi; na drugi strani pa statistično 

pomembno več profesoric kot inženirjev odgovarja, da se za delo pripravlja večinoma doma in 

včasih tudi v službi oz. samo doma.  

 

Najpogostejši čas za pripravo za delo 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obe anketirani skupini vprašali, kdaj se praviloma oz. 

najpogosteje pripravljata za delo. 
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Tabela 81: Struktura glede na najpogostejši čas priprave za delo primerjalno pri profesoricah 

razrednega pouka in inženirjih 

 

Najpogostejši čas priprave za 

delo 

Profesorice Inženirji 

Se ne 

pripravljam 

Se 

pripravljam 

Se ne 

pripravljam 

Se 

pripravljam 

Odstotek Odstotek Odstotek Odstotek 

Ob vikendih 31,6 68,4 70,1 29,9 

V času prostih dni, za praznike 69,9 30,1 87,2 12,8 

V času kolektivnega dopusta oz. ko 

imajo otroci počitnice 
63,9 36,1 95,7 4,3 

Ob delovnikih 4,8 95,2 6,0 94,0 

 

Seštevek odstotkov odgovorov pri profesoricah (229,8 %) in inženirjih (141 %) kaže na to, da se 

profesorice za 88 % več pripravljajo za delo kot inženirji. Inženirji se pripravljajo večinoma ob 

delovnikih; veliko profesoric pa tudi ob vikendih (68,4 %), v času kolektivnega dopusta (36,1 %) 

ter v času prostih dni za praznike (30,1 %). 

 

Tabela 82: Najpogostejši čas priprave za delo primerjalno pri profesoricah razrednega pouka in 

inženirjih – hi-kvadrat preizkus  

 

Najpogostejši čas priprave za delo 
Vrednost 

(hi-kvadrat) 
df p* 

Ob vikendih 49,203 (b) 1 0,000 

V času prostih dni, za praznike 13,047 (b) 1 0,000 

V času kolektivnega dopusta oz. ko imajo 

otroci počitnice 
42,372 (b) 1 0,000 

Ob delavnikih 0,220 (b) 1 0,639 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 

 

Hi-kvadrati pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

so statistično pomembni pri najpogostejšem času priprave za delo ob vikendih, v času prostih dni 

oz. za praznike ter v času kolektivnega dopusta, ko imajo otroci počitnice; hi-kvadrat pa ni 

statistično pomemben pri pripravi za delo ob delovnikih. 

 

Statistično pomembno več profesoric kot inženirjev odgovarja, da se za delo pripravlja ob 

vikendih (profesorice: 68,4 %, inženirji: 29,9 %), v času prostih dni oz. za praznike (profesorice: 

30,1 %, inženirji: 12,8 %) ter v času kolektivnega dopusta, ko imajo otroci počitnice 

(profesorice: 36,1 %, inženirji: 4,3 %).  
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Tedenska poraba časa za druge službene obveznosti 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obe anketirani skupini vprašali, koliko časa na teden po 

rednem delu namenita še drugim, s službo povezanim dejavnostim. 

 

 

Graf 184: Struktura glede na ukvarjanje še z drugimi službenimi dejavnostmi primerjalno pri 

profesoricah in inženirjih 

 

Tabela 83: Tedenska poraba časa še za druge službene dejavnosti primerjalno pri profesoricah in 

inženirjih – Kullbackov koeficient 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 19,400 (a) 4 0,001 

Kullbackov koeficient 18,487 4 0,001 

2 celici (20 %) imata pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 3,94. 

 

Kullbackov koeficient pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji 

(N = 117) je statistično pomemben (Kullbackov koeficient = 19,400, df = 4, p = 0,001) pri       

0,1 %-nem tveganju. To pomeni, da statistično pomembno več inženirjev kot profesoric 

odgovarja, da po rednem delu nameni še drugim s službo povezanim dejavnostim nič ali od ene 

do treh ur tedensko; na drugi strani pa statistično pomembno več profesoric kot inženirjev 

odgovarja, da nameni še drugim dejavnostim od štiri do pet ur oz. več kot pet ur tedensko. 
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Izpolnjevanje 40-urnega tedenskega delovnika 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obe anketirani skupini vprašali, koliko z delom v službi 

in doma izpolnita 40-urni tedenski delovnik. 

 

 

Graf 185: Struktura glede na izpolnitev 40-urnega tedenskega delovnika primerjalno pri 

profesoricah in inženirjih 

 

Tabela 84: Izpolnitev 40-urnega tedenskega delovnika primerjalno pri profesoricah in inženirjih 

– Kullbackov koeficient 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 2,487 (a) 3 0,478 

Kullbackov koeficient 2,443 3 0,486 

2 celici (25 %) imata pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,21. 

 

Kullbackov koeficient pomembnosti razlik med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) ni 

statistično pomemben (Kullbackov koeficient = 2,443, df = 3, p = 0,486). Čeprav je večina 

anketiranih odgovorila, da z delom v službi in doma izpolni 40-urni tedenski delovnik tako, da 

dela več, pa med inženirji in profesoricami ni statistično pomembnih razlik v odgovorih.  

 

Povračilo potnih stroškov 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo skupini vprašali, ali jima delodajalec poleg rednih 

službenih prevoznih stroškov povrne tudi druge, s službo povezane prevozne stroške. 
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Graf 186: Struktura glede na povrnitev stroškov službenega prevoza primerjalno pri 

profesoricah in inženirjih 

 

Tabela 85: Povrnitev stroškov službenega prevoza primerjalno pri profesoricah in inženirjih –

Kullbackov koeficient 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 182,363 (a) 3 0,000 

Kullbackov koeficient 185,837 3 0,000 

1 celica (12,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 3,64. 

 

Kullbackov koeficient pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji 

(N = 117) je statistično pomemben (Kullbackov koeficient = 185,837, df = 3, p = 0,000) pri 

ničelnem tveganju, kar pomeni, da statistično pomembno več inženirjev kot profesoric 

odgovarja, da jim delodajalec poleg rednih službenih prevoznih stroškov povrne tudi druge, s 

službo povezane prevozne stroške; ter statistično pomembno več profesoric kot inženirjev 

odgovarja, da jim delodajalec teh stroškov ne povrne.  

 

Plačilo stroškov za izobraževanje 

 

Znotraj sklopa o delovnih razmerah smo obe anketirani skupini vprašali, kdo jima plača stroške 

kotizacije za udeležbo na seminarju, posvetu, kongresu oz. simpoziju. 
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Graf 187: Struktura glede na plačilo stroškov kotizacije za udeležbo na 

seminarju/posvetu/kongresu/simpoziju primerjalno pri profesoricah in inženirjih 

 

Tabela 86: Plačilo stroškov kotizacije za udeležbo na seminarju/posvetu/kongresu/simpoziju 

primerjalno pri profesoricah in inženirjih – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 57,829 (a) 4 0,000 

Kullbackov koeficient 65,83 4 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 8,79. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

je statistično pomemben (hi-kvadrat = 57,829, df = 4, p = 0,000) pri ničelnem tveganju. To 

pomeni, da statistično pomembno več inženirjev kot profesoric odgovarja, da jim stroške 

kotizacije za udeležbo na seminarju, posvetu, kongresu oz. simpoziju plača delodajalec in 

obratno; statistično pomembno več profesoric kot inženirjev odgovarja, da jim te stroške poravna 

delodajalec le v primeru, ko je izobraževanje tudi v interesu šole.  

 

3.5.2.4 Predstavitev rezultatov kot odgovorov na četrto raziskovalno hipotezo 

 

H4: Profesorice razrednega pouka ocenjujejo svoj poklic kot neperspektiven. 

 

Hipotezo smo preverili pri profesoricah razrednega pouka z dvema vprašanjema, ki se nanašata 

na to hipotezo v tematskem sklopu o perspektivnosti poklica. Anketiranke smo vprašali, ali so po 
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njihovem mnenju dovolj plačane za svoje delo in kako uspešno z njo pokrivajo življenjske 

stroške. 

 

Perspektivnost poklica pri profesoricah razrednega pouka 

 

Zadovoljstvo profesoric razrednega pouka s plačilom 

 

Znotraj sklopa o perspektivnosti poklica smo profesorice razrednega pouka vprašali, če so po 

njihovem mnenju dovolj plačne za svoje delo. 

 

Tabela 87: Primernost plačila za delo profesoric razrednega pouka – hi-kvadrat preizkus za 

enakost deležev 

 

Primernost plačila za delo 
Opazovano 

število 

Pričakovano 

število 
Opazovani delež (%) Pričakovani delež (%) 

Da 66 89,7 24,5 33,3 

Ne 179 89,7 66,5 33,3 

Ne vem 24 89,7 8,9 33,3 

Skupaj 269 269 269 269 

Hi-kvadrat 143,338 

df  2 

p 0,000 

 

Delež profesoric, ki meni, da je za svoje delo dovolj plačan, znaša 24,5 % in je statistično 

značilno nižji od 33,3 %. V hipotezi smo zapisali, da profesorice ocenjujejo svoj poklic kot 

neperspektiven. Ker je hi-kvadrat pri profesoricah (N = 269) statistično pomemben                  

(hi-kvadrat = 143,338, df = 2, p = 0,000) pri ničelnem tveganju, lahko hipotezo potrdimo. 

 

Uspešnost pokrivanja življenjskih stroškov profesoric razrednega pouka 

 

Znotraj sklopa o perspektivnosti poklica nas je zanimalo, kako uspešno profesorice razrednega 

pouka s svojo plačo pokrivajo življenjske stroške. 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno nižja od 3 (srednje uspešno). 

Povprečna vrednost znaša 2,81 in je nižja od hipotetične (3), zato v tem delu hipotezo, da je 
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poklic profesorica razrednega pouka neperspektiven, lahko potrdimo le delno. Ker je t-test 

statistično pomemben (t = - 3,870, p < 0,050), lahko v tem delu hipotezo potrdimo. 

 

Tabela 88: Uspešnost pokrivanja življenjskih stroškov pri profesoricah razrednega pouka –     t-

preizkus za aritmetično sredino 

   
Vprašanje N AS Std. odklon t 

 

df  
 

p 

Kako uspešno s svojo plačo pokrivate življenjske stroške? 269 2,81 0,80 - 3,870 268 0,000 

 

Možnosti za spoznavanje novih ljudi v profesorskem poklicu 

 

Znotraj sklopa o perspektivnosti poklica smo profesorice vprašali, koliko možnosti imajo v 

svojem poklicu za spoznavanje novih ljudi, navezovanje prijateljstev ali za iskanje partnerja. 

 

Tabela 89: Možnost spoznavanja novih ljudi v poklicu profesorica razrednega pouka – t-

preizkus za aritmetično sredino 

 

Vprašanje N AS Std. odklon t df  p 

Koliko možnosti imate v svojem poklicu za 

spoznavanje novih ljudi, navezovanje novih 

prijateljstev ali za iskanje partnerja?  

269 3,00 0,96 - 0,064 268 0,949 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno višja od 3 (srednje veliko možnosti). 

Povprečna vrednost znaša 3,00 in je enaka hipotetični (3), zato v tem delu hipotezo, da v 

profesorskem poklicu ni dovolj možnosti za spoznavanje novih ljudi, ne moremo potrditi. Ker t-

test statistično ni pomemben (t = - 0,064, p > 0,050), v tem delu hipoteze ne moremo potrditi. 

 

H4a: Profesorice razrednega pouka ocenjujejo svoj poklic kot manj perspektiven v 

primerjavi s predstavniki inženirskih poklicev s primerljivo univerzitetno izobrazbo, t.j. 

moških inženirjev.  

 

Hipotezo smo preverili primerjalno za profesorice razrednega pouka in moške predstavnike 

inženirskih poklicev in sicer z več vprašanji, ki se nanašajo na to hipotezo v tematskem sklopu o 
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perspektivnosti poklica. Anketirance smo vprašali, ali so po njihovem mnenju dovolj plačani za 

svoje delo, kako uspešno s plačo pokrivajo življenjske stroške, s katerimi dejavnostmi se 

ukvarjajo za izboljšanje svojega ekonomskega statusa, zakaj se z dodatnimi dejavnostmi ne 

ukvarjajo in koliko možnosti imajo v svojem poklicu za spoznavanje novih ljudi. 

 

Primerjava perspektivnosti poklica pri profesoricah razrednega pouka in inženirjih 

 

Zadovoljstvo s plačilom 

 

Znotraj sklopa o perspektivnosti poklica smo anketirani skupini vprašali, ali menita, da sta za 

svoje delo dovolj plačani. 

 

 

Graf 188: Struktura glede na mnenje o ustreznem plačilu za delo primerjalno pri profesoricah in 

inženirjih 

 

Tabela 90: Mnenje o ustreznem plačilu za delo primerjalno pri profesoricah in inženirjih – hi-

kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 11,950 (a) 2 0,003 

Kullbackov koeficient 11,799 2 0,003 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 12,20. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

je statistično pomemben (hi-kvadrat = 11,950, df = 2, p = 0,003) pri 0,3 %-nem tveganju. To 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

192 
 

pomeni, da statistično pomembno več profesoric kot inženirjev meni, da za svoje delo ni dovolj 

plačanih; na drugi strani pa statistično pomembno več inženirjev kot profesoric odgovarja, da so 

po njihovem mnenju za svoje delo dovolj plačani. 

 

Uspešnost pokrivanja življenjskih stroškov 

 

Znotraj sklopa o perspektivnosti poklica smo obe anketirani skupini vprašali, kako uspešno s 

svojo plačo pokrivata življenjske stroške. 

 

 

Graf 189: Struktura glede na uspešnost pokrivanja življenjskih stroškov primerjalno pri 

profesoricah in inženirjih 

 

Tabela 91: Uspešnost pokrivanja življenjskih stroškov primerjalno pri profesoricah in inženirjih 

– Kullbackov koeficient 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 177,841 (a) 5 0,000 

Kullbackov koeficient 197,326 5 0,000 

2 celici (16,7 %) imata pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,21. 

 

Kullbackov koeficient pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji 

(N = 117) je statistično pomemben (Kullbackov koeficient = 197,326, df = 5, p = 0,000) pri 

ničelnem tveganju, kar pomeni, da statistično pomembno več inženirjev kot profesoric 
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odgovarja, da s svojo plačo pokriva življenjske stroške zelo uspešno ali precej uspešno; na drugi 

strani pa statistično pomembno več profesoric kot inženirjev odgovarja, da s svojo plačo 

pokrivajo življenjske stroške srednje uspešno ali slabo uspešno. 

 

Tabela 92: Primerjava uspešnosti pokrivanja življenjskih stroškov pri profesoricah in  inženirjih 

– t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

Kako uspešno s svojo plačo 

pokrivate življenjske stroške? 

Profesorice 269 3,83 0,769 
14,075 

 

0,000 

 Inženirji 97 2,61 0,622 

 

Razlike med profesoricami in inženirji so se pri t-preizkusu pokazale, saj je p < 0,050. Glede na  

oceno, kjer pomeni 1 »zelo uspešno«, 5 pa »neuspešno«, profesorice statistično pomembno 

slabše kot inženirji ocenjujejo svojo uspešnost pokrivanja življenjskih stroškov. 

 

Ukvarjanje z dodatnimi dejavnostmi 

 

Znotraj sklopa o perspektivnosti poklica smo obe anketirani skupini vprašali, s katerimi 

dejavnostmi se morda ukvarjata za izboljšanje svojega ekonomskega statusa. 

 

Večina profesoric (39,4 %) in inženirjev (38,5 %) se za izboljšanje svojega ekonomskega statusa 

z dodatnimi dejavnostmi ne ukvarja. Tiste profesorice, ki pa se, se ukvarjajo večinoma s 

kmetijstvom (10,4 %), pomočjo partnerju pri njegovem delu (9,7 %), drugimi dejavnostmi     

(9,3 %), izvajanjem delavnic (8,6 %), inštrukcijami (8,2 %), objavljanjem člankov, knjig in 

gradiv (5,9 %) ali varovanjem otrok (4,8 %). Inženirji pa se najpogosteje ukvarjajo z drugimi 

dejavnostmi (18,8 %), s kmetijstvom (6 %), varovanjem otrok (6 %) ali pomagajo partnerki pri 

njenem delu (6 %). Z dodatnimi dejavnostmi se ukvarja 69,2 % profesoric in 49,8 % inženirjev, 

kar nakazuje na to, da so profesorice bolj obremenjene z dodatnimi dejavnostmi kot inženirji.  

 

Hi-kvadrata pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

sta statistično pomembna samo pri izvajanju delavnic in drugih dejavnostih, pri vseh ostalih 

dvanajstih dejavnostih pa ni statistično pomembnih razlik v odgovorih med obema anketiranima 

skupinama. 
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Tabela 93: Ukvarjanje z dodatnimi dejavnostmi za izboljšanje ekonomskega statusa primerjalno 

pri profesoricah razrednega pouka in inženirjih – hi-kvadrat preizkus oz. Kullbackov koeficient 

 

Dodatne dejavnosti za izboljšanje 
ekonomskega statusa 

Vrednost 
(hi-kvadrat) 

Vrednost (Kullbackov 
koeficient) 

df p* 

Izvajam delavnice 10,638 (b) - 1 0,001 

Drugo 6,895 (b) - 1 0,009 

S tem se ne ukvarjam 0,030 (b) - 1 0,861 

S kmetijstvom - 2,081 1 0,149 

S turizmom - 0,276 1 0,600 

Izvajam inštrukcije 1,911 (b) - 1 0,167 

Prevajam - 0,192 1 0,661 

Lektoriram - 5,112 1 0,024 

Nastopam - 2,907 1 0,088 

Objavljam članke, knjige in 

gradivo 
5,024 (b) - 1 0,025 

Pomagam partnerju/partnerki 

pri njegovem/njenem delu 
1,414 (b) - 1 0,234 

Varujem otroke 0,220 (b) - 1 0,639 

Prodajam izdelke - 1,605 1 0,205 

Strežem pijačo/hrano - 1,904 1 0,168 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 

 

Statistično pomembno več profesoric (8,6 %) kot inženirjev (0,0 %) odgovarja, da se za 

izboljšanje ekonomskega statusa ukvarja z izvajanjem delavnic za otroke oz. odrasle. So bili pa 

inženirji za razliko od profesoric bolj dojemljivi za druge dejavnosti, saj je statistično pomembno 

več inženirjev (18,8 %) kot profesoric (9,3 %) odgovorilo, da se za izboljšanje statusa ukvarja z 

drugimi dejavnostmi, kar morda nakazuje na več možnosti za dodatni zaslužek.  

 

Vzroki za ne-ukvarjanje z dodatnimi dejavnostmi 

 

Znotraj sklopa o perspektivnosti poklica smo obe anketirani skupini vprašali, zakaj se z 

dodatnimi dejavnostmi ne ukvarjata. 

 

Večina profesoric in inženirjev (med 81,0 % in 95,9 %) se z dodatnimi dejavnostmi za 

izboljšanje svojega ekonomskega statusa ne ukvarja zato, ker nima dovolj priložnosti za to; ker 

ima preozko oz. specifično izobrazbo; ker zasluži dovolj denarja že z redno plačo; ker partner oz. 

partnerka zaslužil dovolj, pa tudi zato, ker je to ne zanima. 48,7 % profesoric in 30,2 % 
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inženirjev je odgovorilo, da se z dodatnimi dejavnostmi ne ukvarja zato, ker jim družina in otroci 

to težko dopuščajo. Več profesoric (68,8 %) kot inženirjev (59,5 %) pa je odgovorilo, da se z 

dodatnimi dejavnostmi ne ukvarja zato, ker jim že redna služba vzame preveč časa in energije. 

Razberemo lahko, da so profesorice bolj obremenjene s službo in družino kot inženirji. 

 

Tabela 94: Vzroki za ne-ukvarjanje z dodatnimi dejavnostmi za izboljšanje ekonomskega 

statusa primerjalno pri profesoricah razrednega pouka in inženirjih – hi-kvadrat preizkus  

 

Vzroki za ne-ukvarjanje z dodatnimi dejavnostmi za 

izboljšanje ekonomskega statusa 

Vrednost 

(hi-kvadrat) 
df p* 

Družina in otroci mi to težko dopuščajo 11,342 (b) 1 0,001 

Imam preveč ozko oz. specifično izobrazbo 8,531 (b) 1 0,003 

Zaslužim dovolj denarja 40,379 (b) 1 0,000 

Redna služba mi vzame preveč časa in energije 3,116 (b) 1 0,078 

Nimam dovolj priložnosti za to 1,217 (b) 1 0,270 

Partner oz. partnerka zasluži dovolj 0,659 (b) 1 0,417 

To me ne zanima 2,969 (b) 1 0,085 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 

 

Hi-kvadrati pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

so statistično pomembni pri družini in otrocih, preveč ozki in specifični izobrazbi ter zadostnemu 

zaslužku; niso pa statistično pomembni pri redni službi, priložnostih za to, partnerjevem oz. 

partneričinem zaslužku ter nezanimanju za te dejavnosti. 

 

Statistično pomembno več profesoric kot inženirjev se za izboljšanje svojega ekonomskega 

statusa ne ukvarja še z drugimi dejavnostmi zato, ker imajo preveč ozko oz. specifično izobrazbo 

(profesorice: 16 %; inženirji: 5,2 %) in ker jim skrb za družino to težko dopušča (profesorice: 

48,7 %; inženirji: 30,2 %), kar pomeni, da skrb za družino bistveno bolj bremeni profesorice. 

Statistično pomembno več inženirjev kot profesoric se ne ukvarja še z drugimi dejavnostmi zato, 

ker zasluži dovolj (inženirji: 25,9 %; profesorice: 4,1 %), kar pomeni, da profesorice ne zaslužijo 

dovolj denarja in so se primorane ukvarjati še s postranskimi opravili.  

 

Možnosti za spoznavanje novih ljudi 

 

Znotraj sklopa o perspektivnosti poklica smo skupini vprašali, koliko možnosti imata v svojem 

poklicu za spoznavanje novih ljudi, navezovanje novih prijateljstev ali za iskanje partnerja. 
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Graf 190: Struktura glede na možnost spoznavanja novih ljudi, prijateljev ali partnerja/partnerke 

primerjalno pri profesoricah in inženirjih 

 
Tabela 95: Možnost spoznavanja novih ljudi, prijateljev ali partnerja/partnerke primerjalno pri 

profesoricah in inženirjih – Kullbackov koeficient 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 17,797 (a) 4 0,001 

Kullbackov koeficient 17,613 4 0,001 

1 celica (10 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,73. 

 

Kullbackov koeficient pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji 

(N = 117) je statistično pomemben (Kullbackov koeficient = 17,613, df = 4, p = 0,001) pri       

0,1 %-nem tveganju. To pomeni, da statistično pomembno več inženirjev kot profesoric 

odgovarja, da ima v svojem poklicu ogromno oz. precej možnosti za spoznavanje novih ljudi; na 

drugi strani pa statistično pomembno več profesoric kot inženirjev odgovarja, da imajo srednje 

veliko ali malo možnosti takšnih možnosti oz. jih nimajo. 

 

Tabela 96: Možnost spoznavanja novih ljudi, prijateljev ali partnerja/partnerke primerjalno pri 

profesoricah in inženirjih – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

Koliko možnosti imate v svojem 

poklicu za spoznavanje novih 

ljudi, navezovanje novih 

prijateljstev ali za iskanje 

partnerja/partnerke?  

Profesorice 269 3 0,960 

3,519 

 

0,000 

 Inženirji 117 2,62 0,944 
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Razlike med profesoricami in inženirji so se pri t-preizkusu pokazale, saj je p < 0,050. 

Profesorice in inženirji so ocenjevali možnosti, ki jih imajo za spoznavanje novih ljudi, 

navezovanje prijateljstev ali za iskanje partnerja oz. partnerke v svojem poklicu in sicer na 

lestvici, kjer 1 pomeni »ogromno možnosti«, 5 pa »nimam možnosti«. Profesorice v povprečju 

statistično pomembno slabše kot inženirji ocenjujejo možnosti za spoznavanje novih ljudi, 

navezovanje novih prijateljstev ali iskanje partnerja v svojem poklicu. 

 

3.5.2.5 Predstavitev rezultatov kot odgovorov na peto raziskovalno hipotezo 

 

H5: Profesorice razrednega pouka opažajo v svojem delovnem življenju tudi nekatere 

pomanjkljivosti. 

 

Hipotezo smo preverili pri profesoricah in sicer z več vprašanji, ki se nanašajo na to hipotezo v 

tematskem sklopu o zadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem. Vprašali smo jih, kako so 

zadovoljne z napredovanjem v plačilne razrede in nazive, s svojo plačo v primerjavi s plačami 

drugih poklicev, z izbiro poklica, pa tudi, kako pogosto razmišljajo o njegovi zamenjavi.  

 

Zadovoljstvo s poklicnim in delovnim življenjem pri profesoricah razrednega pouka 

 

Zadovoljstvo profesoric z napredovanjem v plačilne razrede 

 

Znotraj sklopa o poklicnem in delovnem življenju smo profesorice razrednega pouka vprašali, v 

kolikšni meri so zadovoljne z napredovanjem v plačilne razrede. 

 

Tabela 97: Zadovoljstvo profesoric z napredovanjem v plačilne razrede – t-preizkus za 

aritmetično sredino 

   Vprašanje N AS Std. odklon t df p 

V kolikšni meri ste zadovoljni z možnostjo 

napredovanja profesoric v plačilne razrede?  
269 3,1 1,127 1,461 268 0,145 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno višja od 3 (srednje zadovoljstvo), 

kjer 1 pomeni »sem popolnoma zadovoljna z možnostjo napredovanja profesoric v plačilne 
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razrede«, 5 pa »sem zelo nezadovoljna z možnostjo napredovanja profesoric v plačilne razrede«. 

Povprečna vrednost znaša 3,1. Ugotovimo, da je statistično skoraj enaka kot hipotetična (3).     

T-preizkus statistično ni pomemben (t = 1,461, p = 0,145), kar pomeni, da odgovori profesoric 

statistično pomembno ne odstopajo od »srednjega zadovoljstva«. V tem delu hipotezo, da so v 

delovnem življenju profesoric tudi nekatere pomanjkljivosti, ne moremo niti potrditi niti zavrniti. 

 

Zadovoljstvo profesoric z napredovanjem v strokovne nazive 

 

Pri sklopu o poklicnem in delovnem življenju smo profesorice razrednega pouka vprašali, v 

kolikšni meri so zadovoljne z napredovanjem v strokovne nazive. 

 

Tabela 98: Zadovoljstvo profesoric z napredovanjem v strokovne nazive – t-preizkus za 

aritmetično sredino 

   Vprašanja N AS Std. odklon t df p 

V kolikšni meri ste zadovoljni z možnostjo 

napredovanja učiteljev v strokovne nazive? 
269 3,2 1,067 3,713 268 0,000 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno višja od 3 (srednje zadovoljstvo), 

kjer 1 pomeni »sem popolnoma zadovoljna z možnostjo napredovanja profesoric v strokovne 

nazive«, 5 pa »sem zelo nezadovoljna z možnostjo napredovanja profesoric v strokovne nazive«. 

Ugotovimo, da povprečna vrednost znaša 3,1 in statistično ne odstopa bistveno od hipotetične 

(3), vendar je t-preizkus statistično pomemben (t = 3,713, p = 0,000), zato lahko v tem delu 

hipotezo, da so v delovnem življenju profesoric tudi nekatere pomanjkljivosti, potrdimo. 

 

Zadovoljstvo profesoric s plačilom v primerjavi z drugimi univerzitetnimi plačami 

 

V sklopu o poklicnem in delovnem življenju smo profesorice vprašali, kako so zadovoljne s 

svojo plačo v primerjavi s plačami drugih poklicev s primerljivo univerzitetno izobrazbo. 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno nižja od 3 (srednje zadovoljstvo), 

kjer 1 pomeni »sem popolnoma zadovoljna z višino svoje plače v primerjavi s plačami drugih 

poklicev s primerljivo univerzitetno izobrazbo«, 5 pa »sem zelo nezadovoljna z višino svoje 

plače v primerjavi s plačami drugih poklicev s primerljivo univerzitetno izobrazbo«. Ugotovimo, 
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da je povprečna vrednost 3,3 in da je statistično gledano sicer precej blizu hipotetični (3).          

T-preizkus je statistično pomemben (t = 4,618, p = 0,000), zato v tem delu hipotezo, da so v 

delovnem življenju profesoric tudi nekatere pomanjkljivosti, lahko potrdimo. 

 

Tabela 99: Zadovoljstvo profesoric s plačo glede na plače drugih univerzitetnih poklicev – t-

preizkus za aritmetično sredino 

   Vprašanja N AS Std. odklon t df p 

V kolikšni meri ste zadovoljni z višino svoje plače v primerjavi s 

plačami drugih poklicev s primerljivo univerzitetno izobrazbo? 
269 3,3 1,017 4,618 268 0,000 

 

Zadovoljstvo profesoric s plačilom v primerjavi z drugimi srednješolskimi plačami 

 

Znotraj sklopa o poklicnem in delovnem življenju smo profesorice razrednega pouka vprašali, v 

kolikšni meri so zadovoljne s svojo plačo v primerjavi s plačami srednješolskih poklicev. 

 

Tabela 100: Zadovoljstvo profesoric s plačo glede na plače srednješolskih poklicev – t-preizkus 

za aritmetično sredino 

   Vprašanja N AS Std. odklon t df p 

V kolikšni meri ste zadovoljni z višino svoje plače v 

primerjavi s plačami poklicev s srednješolsko izobrazbo? 
269 3,1 1,169 0,887 268 0,376 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno nižja od 3 (srednje zadovoljstvo), 

kjer 1 pomeni »sem popolnoma zadovoljna z višino svoje plače v primerjavi s plačami drugih 

poklicev s srednješolsko izobrazbo«, 5 pa »sem zelo nezadovoljna z višino svoje plače v 

primerjavi s plačami drugih poklicev s srednješolsko izobrazbo«. Ugotovimo, da je povprečna 

vrednost 3,1 in da je statistično gledano precej blizu hipotetični (3), t-preizkus pa statistično ni 

pomemben (t = 0,887, p = 0,376), zato v tem delu hipotezo, da so v delovnem življenju 

profesoric tudi nekatere pomanjkljivosti, ne moremo niti potrditi niti zavrniti. 

 

Zadovoljstvo profesoric z izbiro poklica 

 

Pri sklopu o poklicnem in delovnem življenju smo profesorice razrednega pouka vprašali, v 

kolikšni meri so zadovoljne z izbiro svojega poklica. 
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Tabela 101: Zadovoljstvo profesoric z izbiro svojega poklica – t-preizkus za aritmetično sredino 

   Vprašanja N AS Std. odklon t df p 

V kolikšni meri ste zadovoljni z izbiro svojega poklica?  269 1,4 0,747 - 36,053 268 0,000 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno višja od 3 (srednje zadovoljstvo), 

kjer 1 pomeni »sem popolnoma zadovoljna z izbiro svojega poklica«, 5 pa »sem zelo 

nezadovoljna z izbiro svojega poklica«. Ugotovimo, da je povprečna vrednost 1,4 in da je 

statistično nižja od hipotetične (3), a ker je t-preizkus statistično pomemben (t = - 36,053,           

p = 0,000), v tem delu hipotezo, da so v delovnem življenju profesoric tudi nekatere 

pomanjkljivosti, ne moremo potrditi. 

 

Ponovna izbira profesorskega poklica za delo v podaljšanem bivanju 

 

V sklopu o poklicnem in delovnem življenju smo profesorice razrednega pouka vprašali, ali bi 

izbrale še enkrat isti poklic, če bi vedele, da bodo delale tudi v podaljšanem bivanju. 

 

Tabela 102: Izbira poklica v primeru dela v podaljšanem bivanju – hi-kvadrat preizkus za 

enakost deležev 

 

Ali bi še enkrat izbrali isti poklic, če bi vedeli, da 

boste delali tudi v podaljšanem bivanju? 

Opazovano 

število 

Pričakovano 

število 

Opazovani 

delež (%) 

Pričakovani 

delež (%) 

Da 220 89,7 81,8 33,3 

Ne 22 89,7 8,2 33,3 

Ne vem 27 89,7 10 33,3 

Skupaj 269 269 269 269 

Hi-kvadrat 284,305 

df  2 

p 0,000 

 

Delež profesoric, ki bi še enkrat izbral isti poklic, če bi vedel, da bo delal tudi v podaljšanem 

bivanju, znaša 81,8 % in je statistično značilno nižji od 33,3 %. V hipotezi smo zapisali, da 

profesorice v svojem delovnem življenju opažajo tudi nekatere pomanjkljivosti. Odgovore, ki 

kažejo, da so profesorice pripravljene delati tudi v podaljšanem bivanju  (hi-kvadrat pri 

profesoricah je statistično pomemben in sicer je vrednost  hi-kvadrata = 284,305, df = 2,             
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p = 0,000 pri ničelnem tveganju), lahko interpretiramo v smislu, da so profesorice v tem delu s 

svojim poklicnim in delovnim življenjem zadovoljne (delo v podaljšanem bivanju sprejemajo kot 

normalen sestavni del poklica), kar pomeni, da hipotezo v tem delu ne moremo potrditi. 

 

Ponovna izbira profesorskega poklica za delo v jutranjem varstvu 

 

Znotraj sklopa o poklicnem in delovnem življenju smo profesorice razrednega pouka vprašali, ali 

bi še enkrat izbrale isti poklic, če bi vedele, da bodo delale tudi v jutranjem varstvu. 

 

Tabela 103: Izbira poklica v primeru dela v jutranjem varstvu – hi-kvadrat preizkus za enakost 

deležev 

 

Ali bi še enkrat izbrali isti poklic, če bi vedeli, da 
boste delali tudi v jutranjem varstvu? 

Opazovano 
število 

Pričakovano 
število 

Opazovani 
delež (%) 

Pričakovani 
delež (%) 

Da 206 89,3 76,9 33,3 

Ne 27 89,3 10,1 33,3 

Ne vem 35 89,3 13,1 33,3 

Skupaj 268 268 268 268 

Hi-kvadrat 228,900 

df  2 

p 0,000 

 

Delež profesoric, ki bi še enkrat izbral isti poklic, če bi vedel, da bo delal tudi v jutranjem 

varstvu, znaša 76,9 % in je statistično značilno nižji od 33,3 %. Delež pozitivnih odgovorov je 

visok, kar sicer nujno ne pomeni, da so profesorice v tem delu s svojim poklicnim in delovnim 

življenjem zadovoljne. Morda so na »manj pomembnih« delovnih mestih pripravljene delati tudi 

zato, da bi obdržale zaposlitev. V hipotezi smo zapisali, da profesorice v svojem delovnem 

življenju opažajo tudi nekatere pomanjkljivosti. Ker je hi-kvadrat pri profesoricah (N = 269) 

statistično pomemben (hi-kvadrat = 228,900, df = 2, p = 0,000) pri ničelnem tveganju, to 

pomeni, da z odgovori na to vprašanje hipotezo ne moremo potrditi.  

 

Pogostost razmišljanja o zamenjavi poklica 

 

Pri sklopu o poklicnem in delovnem življenju smo profesorice vprašali tudi to, kako pogosto 

razmišljajo o zamenjavi poklica oz. službe. 
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Tabela 104: Pogostost razmišljanja o zamenjavi poklica oz. službe – t-preizkus za aritmetično 

sredino 

   Vprašanje N AS Std. odklon t df p 

Kako pogosto razmišljate o zamenjavi poklica oz. 

službe? 
269 4,1 0,943 19,139 268 0,000 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno nižja od 3 (včasih), kjer 5 pomeni 

»nikoli ne razmišljam o zamenjavi poklica oz. službe«, 1 pa »nenehno razmišljam o zamenjavi 

poklica oz. službe«. Povprečna vrednost znaša 4,1 in je višja od hipotetične (3). T-preizkus je 

statistično pomemben (t = 19,139, p = 0,000), kar pomeni, da tudi ti odgovori ne potrjujejo 

hipotezo, da so v delovnem življenju profesoric tudi nekatere pomanjkljivosti.  

 

H5a: Med profesoricami razrednega pouka in predstavniki inženirskih poklicev s 

primerljivo univerzitetno izobrazbo obstajajo pomembne razlike v zadovoljstvu s 

poklicnim in delovnim življenjem. 

 

Hipotezo smo preverili primerjalno pri profesoricah in moških inženirjih in sicer z več vprašanji, 

ki se nanašajo na to hipotezo v tematskem sklopu o zadovoljstvu s poklicnim in delovnim 

življenjem. Zanimalo nas je, kako so anketiranci zadovoljni z napredovanjem v plačilne razrede 

in na delovnem mestu, s svojo plačo v primerjavi s plačami drugih poklicev, z izbiro svojega 

poklica, kako pogosto razmišljajo o njegovi zamenjavi in če lahko poleg svojega obstoječega 

poklica z isto izobrazbo opravljajo še kateri drugi poklic. 

 

Primerjava zadovoljstva s poklicnim in delovnim življenjem pri profesoricah razrednega 

pouka in inženirjih 

 

Zadovoljstvo z možnostjo povišanja plače 

 

Znotraj sklopa o poklicnem in delovnem življenju smo obe anketni skupini vprašali, v kolikšni 

meri sta zadovoljni z napredovanjem v plačilne razrede oz. z možnostjo povišanja plače. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

je statistično pomemben (hi-kvadrat = 10,689, df = 4, p = 0,030) pri 3 %-nem tveganju, kar 
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pomeni, da je statistično pomembno več inženirjev kot profesoric povsem ali delno zadovoljnih z 

napredovanjem v plačilne razrede oz. z možnostjo povišanja plače ter več profesoric kot 

inženirjev z napredovanjem v plačilne razrede oz. z možnostjo povišanja plače srednje 

zadovoljnih, dokaj nezadovoljnih oz. zelo nezadovoljnih. 

 

Tabela 105: Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja v plačilne razrede oz. možnostjo povišanja 

plače primerjalno pri profesoricah in inženirjih – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 10,689 (a) 4 0,030 

Kullbackov koeficient 10,28 4 0,036 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 13,34. 

 

 
 

Graf 191: Struktura glede na zadovoljstvo z možnostjo napredovanja v plačilne razrede oz. 

možnostjo povišanja plače primerjalno pri profesoricah in inženirjih 

 

Tabela 106: Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja v plačilne razrede oz. možnostjo povišanja 

plače primerjalno pri profesoricah in inženirjih – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus 
 
p 

V kolikšni meri ste zadovoljni z možnostjo 

napredovanja v plačilne razrede oz. z možnostjo 

povišanja plače?  

Profesorice 269 3,10 1,127 
2,783 0,006 

Inženirji 117 2,74 1,226 
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Razlike med profesoricami in inženirji so se pri t-preizkusu pokazale, saj je p < 0,050. Glede na  

oceno, kjer 1 pomeni »sem popolnoma zadovoljen/-na«, 5 pa »sem zelo nezadovoljen/-na«, 

profesorice statistično pomembno slabše kot inženirji ocenjujejo zadovoljstvo z napredovanjem 

v plačilne razrede oz. s povišanjem plače. Ker je t-preizkus statistično pomemben (t = 2,783,      

p = 0,006), lahko v tem delu hipotezo potrdimo. 

 

Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja na delovnem mestu 

 

Pri sklopu o poklicnem in delovnem življenju smo skupini vprašali, kako sta zadovoljni z 

možnostjo napredovanja v strokovne nazive oz. z napredovanjem na delovnem mestu. 

 

 
 

Graf 192: Struktura glede na zadovoljstvo z možnostjo napredovanja v strokovne nazive oz. na 

delovnem mestu primerjalno pri profesoricah in inženirjih 

 

Tabela 107: Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja v strokovne nazive oz. na delovnem mestu 

primerjalno pri profesoricah in inženirjih – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 38,696 (a) 4 0,000 

Kullbackov koeficient 36,422 4 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 12,12. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

je statistično pomemben (hi-kvadrat = 38,696, df = 4, p = 0,000) pri ničelnem tveganju. To 
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pomeni, da je statistično pomembno več inženirjev kot profesoric povsem ali delno zadovoljnih z 

možnostjo napredovanja v strokovne nazive oz. na delovnem mestu; na drugi strani pa je 

statistično pomembno več profesoric kot inženirjev z možnostjo napredovanja v strokovne 

nazive oz. na delovnem mestu srednje zadovoljnih, dokaj nezadovoljnih oz. zelo nezadovoljnih. 

 

Tabela 108: Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja v strokovne nazive oz. na delovnem mestu 

primerjalno pri profesoricah in inženirjih – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

V kolikšni meri ste zadovoljni z možnostjo 

napredovanja v strokovne nazive oz. z 

možnostjo napredovanja na delovnem mestu? 

Profesorice 269 3,24 1,067 
5,138 0,000 

Inženirji 117 2,57 1,22 

 

Razlike med profesoricami in inženirji so se pri t-preizkusu pokazale, saj je p ≤ 0,050. Glede na  

oceno, kjer 1 pomeni »sem popolnoma zadovoljen/-na«, 5 pa »sem zelo nezadovoljen/-na«, 

profesorice statistično pomembno slabše kot inženirji ocenjujejo zadovoljstvo z možnostjo 

napredovanja v strokovne nazive oz. z možnostjo napredovanja na delovnem mestu. Ker je        

t-preizkus statistično pomemben (t = 5,138, p = 0,000), lahko v tem delu hipotezo potrdimo. 

 

Zadovoljstvo s plačo v primerjavi z drugimi univerzitetnimi plačami 

 

Znotraj sklopa o poklicnem in delovnem življenju smo skupini vprašali, v kolikšni meri sta 

zadovoljni z višino plače v primerjavi s plačami drugih primerljivih univerzitetnih poklicev. 

 

Tabela 109: Zadovoljstvo z višino plače v primerjavi s plačami drugih poklicev s primerljivo 

univerzitetno izobrazbo primerjalno pri profesoricah in inženirjih – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 26,893 (a) 4 0,000 

Kullbackov koeficient 25,407 4 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 7,88. 

 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

statistično je pomemben (hi-kvadrat = 26,893, df = 4, p = 0,000) pri ničelnem tveganju, kar 

pomeni, da je statistično pomembno več inženirjev kot profesoric povsem ali delno zadovoljnih s 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

206 
 

plačo v primerjavi s plačami drugih univerzitetnih poklicev; ter statistično pomembno več 

profesoric kot inženirjev srednje zadovoljnih, dokaj nezadovoljnih oz. zelo nezadovoljnih. 

 

 
 

Graf 193: Struktura glede na zadovoljstvo z višino plače v primerjavi s plačami drugih poklicev 

s primerljivo univerzitetno izobrazbo primerjalno pri profesoricah in inženirjih 

 

Tabela 110: Zadovoljstvo s plačo v primerjavi s plačami drugih poklicev s primerljivo 

univerzitetno izobrazbo primerjalno pri profesoricah in inženirjih – t-preizkus za neodvisna 

vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

V kolikšni meri ste zadovoljni z višino svoje 

plače v primerjavi s plačami drugih poklicev s 

primerljivo univerzitetno izobrazbo? 

Profesorice 269 3,29 1,017 
3,598 0,000 

Inženirji 117 2,82 1,229 

 

Razlike med profesoricami in inženirji so se pri t-preizkusu pokazale, saj je p < 0,050. Glede na  

oceno, kjer 1 pomeni »sem popolnoma zadovoljen/-na«, 5 pa »sem zelo nezadovoljen/-na«, 

profesorice statistično pomembno slabše kot inženirji ocenjujejo zadovoljstvo z višino plače v 

primerjavi s plačami drugih poklicev s primerljivo univerzitetno izobrazbo. Ker je t-preizkus 

statistično pomemben (t = 3,598, p = 0,000), lahko v tem delu hipotezo potrdimo. 
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Zadovoljstvo s plačo v primerjavi s srednješolskimi plačami 

 

Pri sklopu o poklicnem in delovnem življenju smo anketirani skupini vprašali, v kolikšni meri sta 

zadovoljni z višino svoje plače v primerjavi s plačami srednješolskih poklicev. 

 

 
 

Graf 194: Struktura glede na zadovoljstvo z višino svoje plače v primerjavi s plačami poklicev s 

srednješolsko izobrazbo primerjalno pri profesoricah in inženirjih 

 

Tabela 111: Zadovoljstvo z višino svoje plače v primerjavi s plačami poklicev s srednješolsko 

izobrazbo primerjalno pri profesoricah in inženirjih – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 27,536 (a) 4 0,000 

Kullbackov koeficient 27,828 4 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 14,55. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

je statistično pomemben (hi-kvadrat = 27,536, df = 4, p = 0,000) pri ničelnem tveganju. To 

pomeni, da je statistično pomembno več inženirjev kot profesoric povsem ali delno zadovoljnih 

oz. zelo nezadovoljnih z višino plače v primerjavi s plačami drugih poklicev s srednješolsko 

izobrazbo; na drugi strani pa je statistično pomembno več profesoric kot inženirjev srednje 

zadovoljnih ali dokaj nezadovoljnih. 
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Razlike med profesoricami in inženirji so se pri t-preizkusu pokazale, saj je p < 0,050. Glede na  

oceno, kjer 1 pomeni »sem popolnoma zadovoljen/-na«, 5 pa »sem zelo nezadovoljen/-na«, 

profesorice statistično pomembno slabše kot inženirji ocenjujejo zadovoljstvo z višino plače v 

primerjavi s plačami drugih poklicev s srednješolsko izobrazbo. Ker je t-preizkus statistično 

pomemben (t = 3,266, p = 0,001), lahko v tem delu hipotezo potrdimo. 

 

Tabela 112: Zadovoljstvo z višino svoje plače v primerjavi s plačami poklicev s srednješolsko 

izobrazbo primerjalno pri profesoricah in inženirjih – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

V kolikšni meri ste zadovoljni z višino 

svoje plače v primerjavi s plačami 
poklicev s srednješolsko izobrazbo? 

Profesorice 269 3,06 1,169 
3,266 0,001 

Inženirji 117 2,59 1,366 

 

Zadovoljstvo z izbiro poklica 

 

V sklopu o poklicnem in delovnem življenju smo obe anketirani skupini vprašali, v kolikšni meri 

sta zadovoljni z izbiro svojega poklica. 

 

Profesorice in inženirji so ocenjevali svoje zadovoljstvo z izbiro poklica na lestvici, kjer 1 

pomeni »sem popolnoma zadovoljen/-na«, 5 pa »sem zelo nezadovoljen/-na«. Iz grafa je 

razvidno, da je nekoliko večji delež profesoric (75,8 %) kot inženirjev (63,2 %) navedel, da je z 

izbiro svojega poklica popolnoma zadovoljen.  

 

Tabela 113: Zadovoljstvo z izbiro svojega poklica primerjalno pri profesoricah razrednega 

pouka in inženirjih – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

 Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

V kolikšni meri ste zadovoljni z izbiro svojega 

poklica?  

Profesorice 269 1,36 0,747 
- 2,322 0,021 

Inženirji 117 1,58 0,921 

 

Razlike med profesoricami in inženirji so se pri t-preizkusu pokazale, saj je p < 0,050. Na 

podlagi t-testa lahko ugotovimo, da profesorice statistično pomembno boljše kot inženirji 

ocenjujejo zadovoljstvo z izbiro poklica. Ker je t-test negativen in statistično pomemben            

(t = - 2,322, p = 0,021), lahko hipotezo tudi v tem delu potrdimo v pozitivni smeri za profesorice. 
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Graf 195: Struktura glede na zadovoljstvo z izbiro svojega poklica primerjalno pri profesoricah 

razrednega pouka in inženirjih 

 

Pogostost razmišljanja o zamenjavi poklica 

 

Znotraj sklopa o zadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem nas je pri obeh skupinah 

anketirancev zanimalo, kako pogosto razmišljata o zamenjavi službe oz. poklica. 

Profesorice in inženirji so ocenjevali pogostost svojega razmišljanja o zamenjavi poklica oz. 

službe na lestvici, kjer 1 pomeni »nenehno razmišljam o zamenjavi poklica oz. službe«, 5 pa 

»nikoli ne razmišljam o zamenjavi poklica oz. službe«. Večji delež inženirjev kot profesoric o 

zamenjavi službe oz. poklica razmišlja nenehno, precej pogosto, včasih ali poredko; medtem ko 

je večji delež profesoric (42,4 %) kot inženirjev (17,1 %) navedel, da o zamenjavi ne razmišlja. 

 

Tabela 114: Pogostost razmišljanja o zamenjavi poklica oz. službe primerjalno pri profesoricah 

razrednega pouka in inženirjih – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

Kako pogosto razmišljate o 

zamenjavi poklica oz. 

službe? 

Profesorice 269 4,10 0,943 
4,905 0,000 

Inženirji 117 3,58 0,985 

 

Razlike med profesoricami in inženirji so se pri t-preizkusu pokazale, saj je p < 0,050. Na 

podlagi t-preizkusa ugotovimo, da statistično pomembno več profesoric kot inženirjev 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

210 
 

odgovarja, da o zamenjavi poklica ne razmišlja; ter statistično pomembno več inženirjev kot 

profesoric to počne nenehno, precej pogosto, včasih ali poredko. Ker je t-preizkus statistično 

pomemben (t = 4,905, p = 0,000), hipotezo potrdimo v pozitivni smeri za profesorice. 

 

 

Graf 196: Struktura glede na pogostost razmišljanja o zamenjavi poklica oz. službe primerjalno 

pri profesoricah razrednega pouka in inženirjih 

 

Možnost opravljanja še katerega drugega poklica 

 

Pri sklopu o zadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem nas je pri obeh skupinah zanimalo, 

ali bi lahko s svojo izobrazbo poleg obstoječega poklica opravljali še kateri drugi poklic. 

 

 

Graf 197: Struktura glede na možnost opravljanja še katerega drugega poklica primerjalno pri 

profesoricah razrednega pouka in inženirjih 
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Tabela 115: Možnost opravljanja še katerega drugega poklica primerjalno pri profesoricah 

razrednega pouka in inženirjih – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 28,685 (a) 2 0,000 

Kullbackov koeficient 28,504 2 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 29,70. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

je statistično pomemben (hi-kvadrat = 28,685, df = 2, p = 0,000) pri ničelnem tveganju. To 

pomeni, da statistično pomembno več inženirjev kot profesoric odgovarja, da bi s svojo 

izobrazbo poleg obstoječega poklica lahko opravljalo še kateri drugi poklic; na drugi strani pa 

statistično pomembno več profesoric kot inženirjev meni ravno obratno, da z obstoječo 

izobrazbo ne bi moglo opravljati še katerega drugega poklica oz. se glede tega mnenja ni moglo 

opredeliti. 

 

3.5.2.6 Predstavitev rezultatov kot odgovorov na šesto raziskovalno hipotezo 

 

H6: Profesorice razrednega pouka opažajo v kakovosti svojega življenja tudi nekatere 

pomanjkljivosti. 

 

Hipotezo smo preverili pri profesoricah razrednega pouka in sicer z več vprašanji, ki se nanašajo 

na to hipotezo v tematskem sklopu o kakovosti življenja. Zanimalo nas je, kako so zadovoljne s 

kvaliteto življenja na sploh, kako po njihovem mnenju poklic vpliva na zdravje, kako pogosto se 

počutijo slabo in obiščejo zdravnika, kako po njihovem mnenju poklic vpliva na kvaliteto 

življenja in kako družbeni ugled poklica vpliva na kvaliteto življenja profesoric. 

 

Kakovost življenja pri profesoricah razrednega pouka 

 

Zadovoljstvo profesoric s kvaliteto življenja na sploh 

 

Znotraj sklopa o kakovosti življenja smo profesorice razrednega pouka vprašali, kako so na 

sploh zadovoljne s kvaliteto svojega življenja. 
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Tabela 116: Zadovoljstvo s kvaliteto življenja na sploh – t-preizkus za aritmetično sredino 

   Vprašanje N AS Std. odklon t df p 

Kako ste zadovoljni s kvaliteto svojega 

življenja na sploh? 
269 1,88 0,876 - 20,892 268 0,000 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno višja od 3 (srednje zadovoljstvo), 

kjer 1 pomeni »sem popolnoma zadovoljna s kvaliteto svojega življenja«, 5 pa »sem zelo 

nezadovoljna s kvaliteto svojega življenja«. Ugotovimo, da povprečna vrednost znaša 1,88 in je 

statistično nižja od hipotetične (3). Ker je t-preizkus statistično pomemben (t = - 20,892,             

p = 0,000), v tem delu hipotezo, da profesorice opažajo v kvaliteti življenja tudi pomanjkljivosti, 

ne moremo potrditi, saj je povprečna ocena celo statistično značilno nižja od hipotetične. 

 

Mnenje profesoric o vplivu poklica na njihovo zdravje 

 

Pri sklopu o kakovosti življenja smo profesorice razrednega pouka vprašali, kako po njihovem 

mnenju profesorski poklic vpliva na njihovo zdravje. 

 

Tabela 117: Vpliv profesorskega poklica na zdravje profesoric – t-preizkus za aritmetično 

sredino 

    Vprašanje N AS Std. odklon t df p 

Koliko po vašem mnenju profesorski poklic 

vpliva na vaše zdravje? 
269 2,20 1,041 - 12,648 268 0,000 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno nižja od 3 (srednje vpliva), kjer 1 

pomeni »zelo vpliva«, 5 pa »ne vpliva«. Povprečna vrednost znaša 2,20 in je statistično nižja od 

hipotetične (3). Ker je t-preizkus statistično pomemben (t = - 12,648, p = 0,000), lahko hipotezo, 

da profesorice opažajo v kvaliteti svojega življenja tudi nekatere pomanjkljivosti, potrdimo. 

 

Pogostost slabega počutja pri profesoricah 

 

V sklopu o kakovosti življenja smo profesorice vprašali, kako pogosto se počutijo slabo ali 

utrujeno.    
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Tabela 118: Pogostost prisotnosti utrujenosti ali slabosti pri profesoricah – t-preizkus za 

aritmetično sredino 

   Vprašanje N AS Std. odklon t df p 

Kako pogosto se počutite bolj slabo ali 

utrujeno? 
269 2,62 0,871 - 7,140 268 0,000 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno nižja od 3 (včasih), kjer 1 pomeni 

»zelo pogosto«, 5 pa »nikoli«. Ugotovimo, da povprečna vrednost znaša 2,62 in je statistično 

nižja od hipotetične (3). T-preizkus je statistično pomemben (t = - 7,140, p = 0,000), zato 

hipotezo, da profesorice opažajo v kvaliteti življenja tudi nekatere pomanjkljivosti, potrdimo. 

 

Pogostost obiska pri zdravniku 

 

Znotraj sklopa o kakovosti življenja smo profesorice razrednega pouka vprašali, kako pogosto 

zaradi bolezni obiščejo zdravnika.    

 

Tabela 119: Pogostost obiska pri zdravniku – t-preizkus za aritmetično sredino 

   Vprašanje N AS Std. odklon t df p 

Kako pogosto zaradi bolezni obiščete 

zdravnika? 
269 3,67 0,717 15,215 268 0,000 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno nižja od 3 (včasih), kjer 1 pomeni 

»zelo pogosto«, 5 pa »nikoli«. Ugotovimo, da povprečna vrednost znaša 3,67 in je statistično 

višja od hipotetične (3). T-preizkus je statistično pomemben (t = 15,215, p = 0,000), zato v tem 

delu hipotezo, da profesorice razrednega pouka opažajo v kvaliteti svojega življenja tudi 

nekatere pomanjkljivosti, ne moremo potrditi. 

 

Vpliv poklica na kvaliteto življenja 

 

Pri sklopu o kakovosti življenja smo profesorice razrednega pouka vprašali, koliko po njihovem 

mnenju profesorski poklic vpliva na kvaliteto njihovega življenja. 
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Tabela 120: Vpliv profesorskega poklica na kvaliteto življenja – t-preizkus za aritmetično 

sredino 

 

Vprašanje N AS Std. odklon t df p 

Koliko po vašem mnenju profesorski poklic 

vpliva na kvaliteto vašega življenja?  
269 2,06 0,95 - 16,172 268 0,000 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno nižja od 3 (srednje vpliva), kjer 1 

pomeni »zelo vpliva«, 5 pa »ne vpliva«. Povprečna vrednost znaša 2,06 in je statistično nižja od 

hipotetične (3). T-preizkus je statistično pomemben (t = - 16,172, p = 0,000), zato hipotezo, da 

profesorice opažajo v kvaliteti svojega življenja tudi nekatere pomanjkljivosti, lahko potrdimo. 

 

Vpliv družbenega ugleda poklica na kvaliteto življenja profesoric 

 

V sklopu o kakovosti življenja smo profesorice razrednega pouka vprašali, kako po njihovem 

mnenju družbeni ugled poklica vpliva na kvaliteto njihovega življenja. 

 

Tabela 121: Vpliv družbenega ugleda poklica na kvaliteto življenja – t-preizkus za aritmetično 

sredino 

 

Vprašanje N AS Std. odklon t df p 

Koliko po vašem mnenju družbeni ugled 

poklica vpliva na kvaliteto vašega življenja? 
269 2,72 1,126 - 4,008 268 0,000 

 

Testirali smo, ali je povprečna vrednost statistično značilno nižja od 3 (srednje vpliva), kjer 1 

pomeni »zelo vpliva«, 5 pa »ne vpliva«. Ugotovimo, da povprečna vrednost znaša 2,72 in je 

statistično nižja od hipotetične (3). T-preizkus je statistično pomemben (t = - 4,008, p = 0,000), 

zato hipotezo, da profesorice opažajo v kvaliteti življenja tudi pomanjkljivosti, lahko potrdimo. 

 

H6a: Med profesoricami razrednega pouka in predstavniki inženirskih poklicev s 

primerljivo univerzitetno izobrazbo obstajajo pomembne razlike v ocenah kakovosti 

življenja.  

 

Hipotezo smo preverili primerjalno pri profesoricah in inženirjih in sicer z več vprašanji, ki se 

nanašajo na to hipotezo v tematskem sklopu o kakovosti življenja. Zanimalo nas je, kako so 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
215 

 

 

 

anketiranci zadovoljni s kvaliteto življenja na sploh, kako pogosto se počutijo slabo in obiščejo 

zdravnika, zaradi katerih bolezni so največkrat pri zdravniku, kakšen je njihov življenjski status, 

ali imajo otroke, kakšno izobrazbo imajo njihovi partnerji, kje živijo, s katerimi športi se 

ukvarjajo in kako preživljajo poletni dopust.  

 

Primerjava kakovosti življenja pri profesoricah razrednega pouka in inženirjih 

 

Zadovoljstvo s kvaliteto življenja na sploh 

 

Znotraj sklopa o kakovosti življenja smo skupini vprašali, kako sta zadovoljni s kvaliteto 

življenja na sploh. 

 

Profesorice in inženirji so ocenjevali svoje zadovoljstvo s kvaliteto življenja na sploh na lestvici, 

kjer 1 pomeni »sem popolnoma zadovoljen/-na«, 5 pa »sem zelo nezadovoljen/-na«. Iz grafa je 

razvidno, da je nekoliko večji delež profesoric (37,9 %) kot inženirjev (23,9 %) navedel, da je 

popolnoma zadovoljen ter nekoliko večji delež inženirjev (53,8 %) kot profesoric (40,9 %), da je 

delno zadovoljen s kvaliteto življenja na sploh. 

 

 

Graf 198: Struktura glede na zadovoljstvo s kvaliteto življenja na sploh primerjalno pri 

profesoricah razrednega pouka in inženirjih 
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Tabela 122: Zadovoljstvo s kvaliteto življenja na sploh primerjalno pri profesoricah razrednega 

pouka in inženirjih – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

Kako ste zadovoljni s kvaliteto 

svojega življenja na sploh? 

Profesorice 269 1,88 0,876 
- 1,912 0,057 

Inženirji 117 2,07 0,848 

 

Razlike se med profesoricami in inženirji niso pokazale pri t-preizkusu, saj je p > 0,050. Na 

podlagi t-preizkusa ugotavljamo, da profesorice sicer boljše kot inženirji ocenjujejo zadovoljstvo 

s kvaliteto svojega življenja na sploh, a ker t-preizkus ni statistično pomemben (t = - 1,912,        

p = 0,057), hipotezo, da med profesoricami in inženirji obstajajo pomembne razlike v ocenah 

kakovosti življenja, v tem delu ne moremo potrditi. 

 

Pogostost slabega počutja 

 

Pri sklopu o kakovosti življenja smo obe skupini vprašali, kako pogosto se slabše počutita. 

 

Profesorice in inženirji so ocenjevali, kako pogosto se počutijo slabo ali utrujeno na lestvici, kjer 

1 pomeni »zelo pogosto«, 5 pa »nikoli«. Iz grafa je razvidno, da je večji delež profesoric kot 

inženirjev navedel, da se tako počuti zelo pogosto ali precej pogosto; medtem ko je večji delež 

inženirjev kot profesoric navedel, da se bolj slabo ali utrujeno počuti včasih ali ne prav pogosto. 

 

 

Graf 199: Struktura glede na pogostost slabega počutja primerjalno pri profesoricah razrednega 

pouka in inženirjih 
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Tabela 123: Pogostost slabega počutja primerjalno pri profesoricah razrednega pouka in 

inženirjih – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

Kako pogosto se počutite 

bolj slabo ali utrujeno? 

Profesorice 269 2,62 0,871 
- 4,995 0,000 

Inženirji 117 3,09 0,826 

 

Razlike med profesoricami in inženirji so se pri t-preizkusu pokazale, saj je p < 0,050. Na 

podlagi t-preizkusa ugotovimo, da profesorice statistično pomembno slabše kot inženirji 

ocenjujejo pogostost svojega bolj slabega počutja ter utrujenosti. Ker je t-preizkus negativen in 

statistično pomemben (t = - 4,995, p = 0,000), lahko hipotezo, da so med profesoricami in 

inženirji pomembne razlike v ocenah kakovosti življenja, tudi v tem delu potrdimo.  

 

Pogostost obiskov pri zdravniku 

 

V okviru sklopa o kakovosti življenja smo obe skupini vprašali, kako pogosto zaradi bolezni 

obiščeta zdravnika. 

 

Profesorice in inženirji so ocenjevali pogostost obiska pri zdravniku zaradi bolezni na lestvici, 

kjer 1 pomeni »zelo pogosto«, 5 pa »nikoli«. Iz grafa je razvidno, da je večji delež profesoric kot 

inženirjev navedel, da zaradi bolezni obišče zdravnika zelo pogosto, precej pogosto ali včasih ter 

večji delež inženirjev (28,2 %) kot profesoric (6,3 %), da zdravnika ne obišče.  

 

 

Graf 200: Struktura glede na pogostost obiska pri zdravniku zaradi bolezni primerjalno pri 

profesoricah razrednega pouka in inženirjih 
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Tabela 124: Pogostost obiska pri zdravniku zaradi bolezni primerjalno pri profesoricah 

razrednega pouka in inženirjih – t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Vprašanje Skupina N AS Std. odklon t-preizkus p 

Kako pogosto zaradi bolezni 

obiščete zdravnika? 

Profesorice 269 3,67 0,717 
- 7,113 0,000 

Inženirji 117 4,17 0,606 

 

Razlike med profesoricami in inženirji so se pri t-preizkusu pokazale, saj je p < 0,050. Na 

podlagi t-preizkusa ugotovimo, da profesorice statistično pomembno slabše kot inženirji 

ocenjujejo pogostost obiska pri zdravniku zaradi bolezni. Ker je t-preizkus negativen in 

statistično pomemben (t = - 4,995, p = 0,000), lahko hipotezo, da so med profesoricami in 

inženirji pomembne razlike v ocenah kakovosti življenja, tudi v tem delu potrdimo.  

 

Najpogostejše zdravstvene težave  

 

Znotraj sklopa o kakovosti življenja smo obe anketirani skupini vprašali, katere bolezni so pri 

njima najpogostejši vzrok za obisk pri zdravniku.  

 

Če pogledamo seštevek odstotkov, kjer bolezen je pogost vzrok za obisk pri zdravniku, lahko 

ugotovimo, da ta pri profesoricah znaša skupno 218,6 % pri inženirjih pa skoraj za polovico 

manj in sicer 134,1 %, kar pomeni, da profesorice zaradi angine, težav z glasilkami, gripe, 

viroze, glavobola, stresa, kronične utrujenosti, težav s hrbtenico, težav s stopali ter depresije 

pogosteje obiščejo zdravnika kot njihovi inženirski kolegi. Pri profesoricah so najpogostejš i 

vzroki za obisk pri zdravniku viroza (53,9 %), angina (38,3 %), težave z glasom (29,0 %), gripa 

(21,6 %) ter težave s hrbtenico (21,2 %); pri inženirjih pa viroza (41,9 %), gripa (31,6 %) in 

angina (25,6 %). Poleg tega, da imajo profesorice skoraj za polovico več zdravstvenih težav kot 

inženirji, lahko iz rezultatov ugotovimo tudi to, da je samo gripa pogostejša pri inženirjih kot pri 

profesoricah, vse ostale naštete bolezni pa so pri profesoricah pogosteje zastopane.  

 

Hi-kvadrati oz. Kullbackovi koeficienti pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami      

(N = 269) in inženirji (N = 117) so statistično pomembni pri angini, težavah z glasilkami, gripi, 

virozi, glavobolu, stresu in kronični utrujenosti; niso pa statistično pomembni pri težavah s 

hrbtenico in stopali ter depresiji. 
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Tabela 125: Najpogostejši vzroki za obisk pri zdravniku primerjalno pri profesoricah razrednega 

pouka in inženirjih – hi-kvadrat preizkus oz. Kullbackov koeficient 

 

Vzroki za obisk pri zdravniku 
Vrednost 

(hi-kvadrat) 

Vrednost 
(Kullbackov 

koeficient) 

df p* 

Angina 5,776 (b) - 1 0,016 

Težave z glasom in glasilkami 39,670 (b) - 1 0,000 

Gripa 4,450 (b) - 1 0,035 

Viroza 4,715 (b) - 1 0,030 

Glavobol oz. migrena 11,218 (b) - 1 0,001 

Stres 6,338 (b) - 1 0,012 

Kronična utrujenost 8,715 (b) - 1 0,003 

Težave s hrbtenico 1,264 (b) - 1 0,261 

Težave s stopali - 2,466 1 0,116 

Depresija - 0,866 1 0,352 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 

 

Ker pri treh bolezenskih vzrokih raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik v 

odgovorih, smo jih upoštevali le sedem. Raziskava je pokazala, da so profesorice pogosteje pri 

zdravniku kot inženirji zaradi angine (profesorice: 38,3 %, inženirji: 25,6 %); težav z glasilkami 

(profesorice: 29,0 %, inženirji: 0,9 %); viroze (profesorice: 53,9 %, inženirji 41,9 %); migrene 

(profesorice: 16,7 %, inženirji: 4,3 %); stresa (profesorice: 16,4 %, inženirji: 6,8 %) ter kronične 

utrujenosti (profesorice: 13,4 %, inženirji: 3,4 %). Inženirji so pogosteje kot profesorice pri 

zdravniku samo zaradi gripe (inženirji: 31,6 %; profesorice: 21,6 %).  

 

Življenjski status anketirancev 

 

Pri sklopu o kakovosti življenja smo anketirance vprašali, kakšen je njihov življenjski status. 

 

Tabela 126: Življenjski status primerjalno pri profesoricah razrednega pouka in inženirjih – 

Kullbackov koeficient 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 20,804 (a) 4 0,000 

Kullbackov koeficient 22,683 4 0,000 

3 celice (30 %) imajo pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,12. 
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Kullbackov koeficient pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji 

(N = 117) je statistično pomemben (Kullbackov koeficient = 22,683, df = 4, p = 0,000) pri 

ničelnem tveganju. Statistično pomembno več inženirjev kot profesoric je samskih (profesorice: 

5,9 %, inženirji: 18,8 %) ali s partnerko (profesorice: 27,5 %, inženirji: 30,8 %); statistično 

pomembno več profesoric kot inženirjev pa poročenih (profesorice: 60,6 %, inženirji: 48,7 %). 

 

 
 

Graf 201: Struktura glede na življenjski status primerjalno pri profesoricah razrednega pouka in 

inženirjih 

 

Prisotnost otrok v družini 

 

V okviru sklopa o kakovosti življenja smo obe anketirani skupini vprašali tudi to, če imata 

otroke. 

 

 

Graf 202: Struktura glede na prisotnost otrok v družini primerjalno pri profesoricah razrednega 

pouka in inženirjih 
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Tabela 127: Prisotnost otrok v družini primerjalno pri profesoricah razrednega pouka in 

inženirjih – hi-kvadrat preizkus 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 26,390 (b) 1 0,000 

Kullbackov koeficient 25,337 1 0,000 

0 celic (0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 33,95. 

 

Hi-kvadrat pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji (N = 117) 

je statistično pomemben (hi-kvadrat = 26,390, df = 1, p = 0,000) pri ničelnem tveganju. To 

pomeni, da ima otroke statistično pomembno več profesoric (78,8 %) kot inženirjev (53,0 %). 

 

Stopnja izobrazbe partnerjev in partnerk anketirancev 

 

Pri sklopu o kakovosti življenja smo anketirance vprašali, kakšno izobrazbo imajo njihovi 

partnerji in partnerke. 

 

 

Graf 203: Struktura glede na stopnjo izobrazbe partnerjev primerjalno pri profesoricah 

razrednega pouka in inženirjih 
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Tabela 128: Stopnja izobrazbe partnerjev primerjalno pri profesoricah razrednega pouka in 

inženirjih – Kullbackov koeficient 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 65,076 (a) 7 0,000 

Kullbackov koeficient 73,056 7 0,000 

4 celice (25 %) imajo pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,30. 

 

Kullbackov koeficient pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji 

(N = 117) je statistično pomemben (Kullbackov koeficient = 73,076, df = 7, p = 0,000) pri 

ničelnem tveganju. To pomeni, da ima statistično pomembno več profesoric kot inženirjev 

partnerja s srednješolsko ali višješolsko izobrazbo; ter statistično pomembno več inženirjev kot 

profesoric partnerko z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo oz. z dokončanim magisterijem 

ali doktoratom.   

 

Vrsta bivališča anketirancev 

 

Znotraj sklopa o kakovosti življenja smo obe anketirani skupini vprašali, kje živita. 

 

 

Graf 204: Struktura glede na vrsto bivališča primerjalno pri profesoricah razrednega pouka in 

inženirjih 
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Tabela 129: Vrsta bivališča primerjalno pri profesoricah razrednega pouka in inženirjih 

– Kullbackov koeficient 

 

  Vrednost df p 

hi-kvadrat 31,339 (a) 5 0,000 

Kullbackov koeficient 31,069 5 0,000 

4 celice (33,3 %) imajo pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,52. 

 

Kullbackov koeficient pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami (N = 269) in inženirji 

(N = 117) je statistično pomemben (Kullbackov koeficient = 31,069, df = 5, p = 0,000) pri 

ničelnem tveganju, kar pomeni, da statistično pomembno več profesoric kot inženirjev živi v 

lastni oz. partnerjevi hiši ali pri svojih oz. partnerjevih sorodnikih v hiši; medtem ko statistično 

pomembno več inženirjev kot profesoric živi v lastnem oz. partneričinem stanovanju ali v 

podnajemniškem stanovanju oz. hiši. 

 

Ukvarjanje anketirancev s športnimi aktivnostmi 

 

Pri sklopu o kakovosti življenja smo obe anketirani skupini vprašali tudi to, s katerimi športnimi 

aktivnostmi se ukvarjata v prostem času. 

 

Tabela 130: Ukvarjanje s športnimi aktivnostmi v prostem času primerjalno pri profesoricah 

razrednega pouka in inženirjih – hi-kvadrat preizkus oz. Kullbackov koeficient 

 

Športne aktivnosti 
Vrednost 

(hi-kvadrat) 

Vrednost (Kullbackov 

koeficient) 
df p* 

Skupinska vadba  15,004 (b) - 1 0,000 

Skupinski šport  40,750 (b) - 1 0,000 

Jadranje - 4,166 1 0,041 

Golf - 5,345 1 0,021 

Pohodništvo oz. gorništvo 0,530 (b) - 1 0,466 

Kolesarjenje 0,023 (b) - 1 0,880 

Badminton oz. tenis 0,479 (b) - 1 0,489 

Smučanje oz. deskanje 0,181 (b) - 1 0,670 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 

 

Hi-kvadrati oz. Kullbackovi koeficienti pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami     

(N = 269) in inženirji (N = 117) so statistično pomembni pri skupinski vadbi, skupinskem športu, 

jadranju in golfu; niso pa statistično pomembni pri pohodništvu oz. gorništvu, kolesarjenju, 
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badmintonu oz. tenisu ter smučanju oz. deskanju. Statistično pomembno več profesoric (28,3 %) 

kot inženirjev (10,3 %) odgovarja, da se v prostem času ukvarja s skupinsko vadbo; ter 

statistično pomembno več inženirjev (36,8 %) kot profesoric (9,7 %), da se ukvarja s 

skupinskimi športi. Prav tako statistično pomembno več inženirjev kot profesoric odgovarja, da 

se ukvarja z jadranjem (inženirji: 6,0 %, profesorice: 1,9 %) in z golfom (inženirji: 3,4 %, 

profesorice: 0,4 %).  

 

Najpogostejši način preživljanja poletnega dopusta anketirancev 

 

Znotraj sklopa o kakovosti življenja smo obe anketni skupini vprašali, kje najpogosteje preživita  

poletni dopust. 

 

Tabela 131: Najpogostejši način preživljanja poletnega dopusta primerjalno pri profesoricah 

razrednega pouka in inženirjih – hi-kvadrat preizkus oz. Kullbackov koeficient 

 

Najpogostejši način preživljanja 

poletnega dopusta 

Vrednost 

(hi-kvadrat) 

Vrednost (Kullbackov 

koeficient) 
df p* 

Na morju v prikolici oz. mobilni 

hišici 
5,069 (b) - 1 0,024 

Na plovilu - 8,654 1 0,003 

Ostanem doma 0,205 (b) - 1 0,651 

Na morju v šotoru 1,092 (b) - 1 0,296 

Na morju v apartmaju 0,827 (b) - 1 0,363 

Na svojem vikendu 1,757 (b) - 1 0,185 

V hotelu 3,157 (b) - 1 0,076 

*Opomba: odebeljen tisk pomeni statistično pomembnost. 

 

Hi-kvadrat in Kullbackov koeficient pomembnosti razlik v odgovorih med profesoricami          

(N = 269) in inženirji (N = 117) sta statistično pomembna pri preživljanju poletnega dopusta na 

morju v prikolici oz. mobilni hišici ter na plovilu; nista pa statistično pomembna pri preživljanju 

poletnega dopusta doma, na morju v šotoru, v apartmaju, na svojem vikendu ter v hotelu. 

Statistično pomembno več profesoric (11,5 %) kot inženirjev (4,3 %) odgovarja, da poletni 

dopust najpogosteje preživi na morju v prikolici oz. mobilni hišici; ter statistično pomembno več 

inženirjev (7,7 %) kot profesoric (1,5 %), da ga preživi na plovilu.  
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3.6 UGOTOVITVE IN PRIMERJAVE 

 

V nadaljevanju bomo strnili ugotovitve raziskovalnih ciljev in hipotez ter jih primerjali z 

nekaterimi izsledki drugih raziskav. 

 

Zanimali so nas motivi izbire profesorskega poklica; poklicna pričakovanja študentk; mnenje o 

družbenih značilnostih in perspektivah poklicnega življenja profesoric pri študentkah razrednega 

pouka in profesoricah; doživljanje profesorskega poklica s strani profesoric razrednega pouka ter 

predstavnikov in predstavnic drugih nepedagoških poklicev; značilnosti delovnega življenja in 

delovnih razmer ter perspektivnost poklica; zadovoljstvo profesoric razrednega pouka s 

poklicnim in delovnim življenjem ter s kakovostjo njihovega življenja na sploh; primerjava 

delovnih razmer, perspektivnosti poklica, zadovoljstva s poklicnim in delovnim življenjem ter 

kakovosti življenja pri profesoricah razrednega pouka in inženirjih s primerljivo univerzitetno 

izobrazbo. Vse to z namenom, da bi lahko predlagali izboljšave na področju poklicnega življenja 

profesoric razrednega pouka ter spodbudili tako profesorice same kot tudi predstavnike in 

predstavnice nepedagoških poklicev k primernejšemu vrednotenju poklica.      

 

Načeloma smo naše domneve potrdili, saj smo potrdili večino hipotez, a ne vedno v vseh 

primerih. Ugotovili smo, da na zadovoljstvo profesoric z delovnim življenjem, ki je 

najpomembnejši  pokazatelj kakovosti življenja, vpliva veliko dejavnikov, raziskava pa je 

pokazala, da večina profesoric odgovarja, da ne dosegajo visoke kakovosti delovnega življenja. 

Izbira profesorskega poklica za ženske torej ni najbolj  perspektivna, saj svoje delovno življenje 

ne ocenjujejo kot najbolj kvalitetno.  

 

3.6.1 Ugotovitve kot odgovori na raziskovalne cilje 

 

V poglavju 3.1 z naslovom Opredelitev raziskovalnega problema in cilji raziskave smo zapisali 

tudi cilje, ki smo jim sledili z našo raziskavo. V nadaljevanju bomo predstavili rezultate 

predvsem kot potrditev ali zavrnitev raziskovalnih hipotez. Ugotovitve kot odgovori na 

raziskovalne cilje pa so predstavljene v zaključnem delu Priloge 10. 

 

Glej: Priloga 10 
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3.6.2 Ugotovitve kot potrditev ali zavrnitev raziskovalnih hipotez 

 

V H1 smo zapisali, da študentke izbirajo profesorski poklic predvsem iz želje delati z otroki. 

Motiv »želja delati z otroki« se po faktorski analizi uvršča v eno izmed treh najpomembnejših 

skupin motivov, ki so pri študentkah najbolj vplivali na njihovo izbiro poklica. Ker je t-preizkus 

izmed dveh najpomembnejših motivov pokazal, da je motiv »želja delati z otroki« tudi 

statistično značilno najpomembnejši, lahko v tem delu hipotezo potrdimo. 

 

V H2 smo zapisali, da študentke in profesorice razrednega pouka gledajo na svoj poklic 

pozitivno in optimistično. Raziskava je pokazala, da so anketiranke zelo zadovoljne z izbiro 

poklica ter želijo opravljati predvsem  delo razredničarke v razredu. Na svoj poklic pa kljub 

njegovi feminiziranosti gledajo pozitivno in optimistično tudi takrat, ko je naporen, utrudljiv in 

za zdravje obremenjujoč. To smo v hipotezi tudi predvideli. Nismo pa predvideli, da študentke in 

profesorice menijo, da poklic ni cenjen in perspektiven. Hipotezo lahko potrdimo z odgovori o 

zadovoljstvu z izbiro poklica, z zaželenostjo opravljanja pedagoškega dela na posameznih 

delovnih mestih, z značilnostmi poklica ter s feminiziranostjo poklica; ne potrjujemo pa je z 

oceno cenjenosti in perspektivnosti poklica. Glede na to, da je bila od šestih delov hipoteza 

potrjena v štirih, v dveh pa ne, lahko hipotezo le delno potrdimo. 

 

V H2a smo zapisali, da so poklicna pričakovanja in mnenja študentk razrednega pouka 

primerljiva z ocenami profesoric razrednega pouka. Raziskava je pokazala, da so v pričakovanjih 

in mnenju glede delovnih razmer med študentkami in profesoricami zelo velike razlike. 

Študentke imajo v veliko primerih drugačna, sicer pa dokaj nerealna in zmotna pričakovanja, saj 

pričakujejo manj delovnih pripomočkov kot jih običajno dobijo profesorice, na drugi strani pa 

boljše druge delovne pogoje kot jih dejansko zagotavljajo delodajalci. Pričakujejo tudi, da bodo 

manj časa namenile pripravam za delo izven rednega delovnika, torej ob dela prostih dnevih. Za 

razliko od profesoric študentke svoj poklic bolj cenijo ter želijo delati tudi na drugih pedagoških 

delovnih mestih, prednost pa dajejo delu razredničarke, ki si ga najbolj želijo skoraj vse 

profesorice. Za večji ugled poklica študentke predlagajo omejitev vpisa na fakulteto ter 

izboljšanje kariernih možnosti, profesorice pa večjo plačo in več moških kandidatov. Študentke 

poklic doživljajo in vrednotijo drugače kot profesorice v kar petih primerih od skupno osmih, 

zato lahko hipotezo potrdimo le delno. 
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Tabela 132: Predstavitev potrjenih in zavrnjenih hipotez 

 

Hipoteza Vsebina in deli hipoteze 

Potrditev/ 

zavrnitev 

hipoteze 

H1 
Študentke izbirajo poklic profesorica razrednega pouka predvsem iz želje delati z 

otroki. 
Potrditev. 

H2 

Študentke razrednega pouka in profesorice razrednega pouka vidijo poklic 

profesorica razrednega pouka predvsem s pozitivnega in optimističnega zornega 

kota. 

Potrditev 2/3 

vidikov. 

Zadovoljstvo z izbiro poklica…………………............................................potrditev  

Zaželenost opravljanja pedagoškega dela…………………………...………potrditev  

Značilnosti poklica……………………………………………………...………potrditev  

Cenjenost poklica……………………………...………………..……….……..zavrnitev  

Feminiziranost poklica……………………………………………...………….potrditev  

Perspektivnost poklica………………………………………………………….zavrnitev  

H2a 

Poklicna pričakovanja študentk razrednega pouka in njihovo mnenje o poklicu, 

ocene delovnih razmer ter ocene o doživljanju, vrednotenju ter o zadovoljstvu s 

poklicnim in delovnim življenjem so primerljiva z ocenami profesoric 

razrednega pouka. Potrditev 2/3 

vidikov. Delovne razmere…………………………………………………………delna potrditev  

Doživljanje in vrednotenje poklica……………................................ delna potrditev  

Zadovoljstvo s poklicnim in delovnim življenjem……………………...……potrditev 

H2b 

Profesorice razrednega pouka višje vrednotijo in bolj pozitivno doživljajo svoj 

poklic kot ga vidijo predstavniki in predstavnice drugih nepedagoških poklicev z 

različnimi izobrazbami. 

Zavrnitev. 

H3 
Profesorice razrednega pouka ocenjujejo svoje delovne razmere kot ne povsem 

zadovoljive. 
Potrditev. 

H3a 

Profesorice razrednega pouka bolj pozitivno ocenjujejo nekatere svoje delovne 

razmere kot jih vidijo predstavniki in predstavnice drugih, nepedagoških 

poklicev z različnimi izobrazbami. 

Potrditev ½ 

vidikov. 

H3b 

Med profesoricami razrednega pouka in predstavniki inženirskih poklicev s 

primerljivo univerzitetno izobrazbo obstajajo pomembne razlike v oceni 

delovnih razmer. 

Potrditev. 

H4 Profesorice razrednega pouka ocenjujejo svoj poklic kot neperspektiven. Potrditev. 

H4a 

Profesorice razrednega pouka ocenjujejo svoj poklic kot manj perspektiven v 

primerjavi s predstavniki inženirskih poklicev s primerljivo univerzitetno 

izobrazbo, t.j. moških inženirjev. 

Potrditev 4/5 

vidikov. 

H5 
Profesorice razrednega pouka opažajo v svojem delovnem življenju tudi nekatere 

pomanjkljivosti. 

Potrditev ½ 

vidikov. 

H5a 

Med profesoricami razrednega pouka in predstavniki inženirskih poklicev s 

primerljivo univerzitetno izobrazbo, t.j. moških inženirjev obstajajo pomembne 

razlike v zadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem. 

Potrditev. 

H6 
Profesorice razrednega pouka opažajo v kakovosti svojega življenja tudi nekatere 

pomanjkljivosti. 

Potrditev 2/3 

vidikov. 

H6a 

Med profesoricami razrednega pouka in predstavniki inženirskih poklicev s 

primerljivo univerzitetno izobrazbo obstajajo pomembne razlike v ocenah 

kakovosti življenja. 

Potrditev 9/10 

vidikov. 
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V H2b smo zapisali, da profesorice razrednega pouka višje vrednotijo in bolj pozitivno 

doživljajo svoj poklic kot ga vidijo predstavniki in predstavnice drugih nepedagoških poklicev z 

različnimi izobrazbami, a se ni izkazalo tako. Profesoric za razliko od nepedagoških poklicev ne 

moti, da je njihov poklic feminiziran, o čemer niti ne razmišljajo. Predstavniki in predstavnice 

nepedagoških poklicev menijo, da je profesorski poklic dovolj cenjen in da izboljšave pri 

zagotavljanju večje cenjenosti poklica niso potrebne; profesorice pa menijo ravno obratno in 

sicer, da njihov poklic ni cenjen ali sploh ni cenjen ter za zviševanje cenjenosti poklica 

predlagajo tudi veliko izboljšav. Prepričane so, da same ne naredijo dovolj za ustrezno 

vrednotenje svojega poklica, s čimer pa se nepedagoški poklici ne strinjajo. Večino drugih 

primerljivih univerzitetnih poklicev so profesorice ovrednotile kot družbeno bolj pomembne od 

svojega, le nekatere kot enakovredne in nobenega kot manjvrednega svojemu. Predstavniki in 

predstavnice nepedagoških poklicev so nekatere druge poklice ovrednotili slabše od 

profesorskega, nekatere pa kot njemu enakovredne. Ker profesorice svoj poklic doživljajo bolj 

negativno kot predstavniki drugih poklicev, hipoteze ne moremo potrditi. 

 

V H3 smo zapisali, da profesorice razrednega pouka ocenjujejo svoje delovne razmere kot ne 

povsem zadovoljive. Raziskava je pokazala, da večina šol uporablja samo imena in priimke 

zaposlenih brez njihovih strokovni in znanstveni naslov; pa tudi, da delodajalci profesoricam 

zagotavljajo le polovico vseh delovnih pripomočkov in dve tretjini šolskih pripomočkov za delo 

v razredu. Raziskava je pokazala tudi to, da velika večina profesoric opravlja službene 

obveznosti tudi v času prostih dni. Odgovori potrjujejo neustreznost in pomanjkljivost delovnih 

razmer, zato lahko našo hipotezo v celoti potrdimo. 

 

V H3a smo zapisali, da profesorice razrednega pouka bolj pozitivno ocenjujejo nekatere svoje 

delovne razmere kot jih vidijo predstavniki drugih, nepedagoških poklicev. Večina profesoric se 

za delo pripravlja večinoma doma in občasno tudi v šoli, kjer pa nima zagotovljenih osnovnih 

pripomočkov in urejenega delovnega prostora, kar kaže na manj ugodne delovne okoliščine. V 

tem delu hipoteze, da profesorice ocenjujejo svoje delovne razmere pozitivno, ne moremo 

potrditi. Ker večina profesoric z delom doma in v šoli zapolni 40-urni delovnik tako, da dela več 

in večinoma doma, so tudi to lahko neugodne delovne razmere. Dobra tretjina predstavnic in 

predstavnikov nepedagoških poklicev je sicer mnenja, da profesorice delajo manj kot 40 ur na 

teden, zato lahko hipotezo v tem delu potrdimo. Hipotezo lahko torej sprejmemo le delno. 
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V H3b smo zapisali, da med profesoricami razrednega pouka in predstavniki inženirskih 

poklicev s primerljivo univerzitetno izobrazbo obstajajo pomembne razlike v oceni delovnih 

razmer. Statistično pomembne razlike v odgovorih med profesoricami in inženirji so se pokazale 

pri devet vprašanjih od desetih. Delodajalci pri profesoricah upoštevajo samo imena in priimke, 

pri inženirjih pa upoštevajo tudi njihove strokovne in znanstvene naslove. Inženirji imajo 

pogosteje kot profesorice zagotovljene osnovne delovne pripomočke ter ustrezen delovni prostor. 

Profesorice za službene obveznosti porabijo več časa kot inženirji ter delajo tudi ob prostih 

dnevih, inženirji pa delajo večinoma ob delavnikih. Več inženirjev kot profesoric dobi povrnjene 

vse prevozne stroške, pa tudi stroške za udeležbo na izobraževanjih in strokovnih posvetih. 

Razlike v delovnih razmerah med profesoricami in inženirji se niso pokazale samo pri 

izpolnjevanju 40-urnega delovnika, saj oboji delajo več. Ugotovimo, da prihaja v oceni delovnih 

razmer med profesoricami in inženirji do velikih razlik, vedno v korist inženirjev, zato lahko 

hipotezo v celoti potrdimo.  

 

V H4 smo zapisali, da profesorice ocenjujejo svoj poklic kot neperspektiven. Ker je z višino 

svoje plače zadovoljna le četrtina profesoric in ker so uspešnost pokrivanja življenjskih stroškov 

ocenile s slabo povprečno oceno, lahko hipotezo, da profesorice razrednega pouka ocenjujejo 

svoj poklic kot neperspektiven, potrdimo. 

 

V H4a smo predvideli, da profesorice ocenjujejo svoj poklic kot manj perspektiven v primerjavi 

z moškimi predstavniki inženirskih poklicev s primerljivo univerzitetno izobrazbo. Med kriteriji 

perspektivnosti smo upoštevali mnenje glede višine plačila. Raziskava je pokazala, da so 

inženirji bolj zadovoljni z višino plačila kot profesorice. Četrtina profesoric in skoraj vsi inženirji 

odgovarjajo, da s svojo plačo uspešno pokrivajo življenjske stroške. Ker so pri tem inženirji 

uspešnejši od profesoric, menijo, da jim za izboljšanje ekonomskega statusa ni potrebno 

opravljati še drugih dodatnih del; profesorice pa pri ukvarjanju z dodatnimi dejavnostmi bolj kot 

inženirje bremeni skrb za družino ter ozkost izobrazbe. Inženirji imajo v svojem poklicu za 

razliko od profesoric tudi statistično pomembno boljše možnosti za mreženje. Inženirski poklic 

se je v štirih primerih od petih pokazal za bolj perspektivnega, zato lahko hipotezo, da je 

profesorski poklic manj perspektiven od inženirskega, načeloma potrdimo. 
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V H5 smo predvideli, da profesorice razrednega pouka opažajo v svojem delovnem življenju tudi 

nekatere pomanjkljivosti. Profesorice niso zadovoljne z možnostjo napredovanja v strokovne 

nazive ter z višino plače v primerjavi s plačami drugih univerzitetnih poklicev. Zadovoljne pa so 

z izbiro poklica, zato o njegovi menjavi ne razmišljajo. Profesorice opažajo pomanjkljivosti v 

svojem delovnem življenju v štirih primerih, v štirih pa pomanjkljivosti ne opažajo, kar pomeni, 

da hipoteze, da profesorice v svojem delovnem življenju opažajo tudi nekatere pomanjkljivosti, 

ne moremo v celoti niti potrditi niti zavrniti. 

 

V H5a smo predvideli, da med profesoricami razrednega pouka in moškimi predstavniki 

inženirskih poklicev s primerljivo univerzitetno izobrazbo obstajajo pomembne razlike v 

zadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem. Podatki kažejo, da so inženirji bolj kot 

profesorice zadovoljni z možnostjo povišanja plače in napredovanja na delovnem mestu ter z 

višino plače v primerjavi s plačami drugih univerzitetnih in srednješolskih poklicev. Za razliko 

od profesoric so prepričani, da lahko s svojo izobrazbo opravljajo še mnogo drugih poklicev. 

Profesorice pa so bolj kot inženirji zadovoljne z izbiro svojega poklica, zato o njegovi zamenjavi 

razmišljajo redkeje kot inženirji. V zadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem med 

profesoricami in inženirji so razlike v vseh sedmih primerih, v dveh primerih pa celo v korist 

profesoric, zato lahko hipotezo o pomembnih razlikah v celoti potrdimo. 

 

V H6 smo predvideli, da profesorice razrednega pouka opažajo v kakovosti svojega življenja 

tudi nekatere pomanjkljivosti. Profesorice so ocenile, da njihov poklic in družbeni ugled poklica 

ne vplivata najbolje na njihovo zdravje in kvaliteto življenja, pa tudi to, da se pogosto počutijo 

bolj slabo in utrujeno. Se pa ne pritožujejo nad zadovoljstvom s kvaliteto svojega življenja na 

sploh. Profesorice opažajo v kakovosti svojega življenja pomanjkljivosti v štirih vidikih, v dveh 

pa ne, zato lahko hipotezo, da profesorice v kakovosti svojega življenja opažajo tudi nekatere 

pomanjkljivosti, le delno potrdimo. 

 

V H6a smo predvideli, da obstajajo pomembne razlike v ocenah kakovosti življenja med 

profesoricami razrednega pouka in predstavniki inženirskih poklicev s primerljivo univerzitetno 

izobrazbo. Več profesoric kot inženirjev odgovarja, da se počuti bolj slabo ali utrujeno ter 

pogosteje obišče zdravnika. Ugotovili smo, da so v ocenah kakovosti življenja med 

profesoricami in inženirji statistično pomembne razlike v sedmih primerih, delne razlike v dveh 
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primerih in brez razlik le v enem primeru in sicer v oceni kvalitete življenja na sploh. Zato lahko 

hipotezo, da so v ocenah kakovosti življenja med profesoricami in inženirji razlike, le delno 

potrdimo.  

 

Glede na potrjene in zavrnjene vidike posameznih hipotez lahko povzamemo sledeče: 

 

– Študentke izbirajo profesorski poklic predvsem iz želje delati z otroki. (H1) 

– Študentke in profesorice razrednega pouka vidijo svoj poklic predvsem s pozitivnega in 

optimističnega zornega kota, ko gre za zadovoljstvo z izbiro poklica, zaželenost 

opravljanja pedagoškega dela na določenih delovnih mestih, značilnosti poklica in 

feminiziranost poklica; manj pozitivno in optimistično pa, ko gre za cenjenost in 

perspektivnost poklica. (H2) 

– Poklicna pričakovanja in mnenja študentk razrednega pouka so primerljiva z ocenami 

profesoric in sicer glede delovnih razmer ter delno primerljiva glede doživljanja in 

vrednotenja poklica. (H2a) 

– Profesorice svoj poklic ne vrednotijo bolje ter ga ne doživljajo bolj pozitivno od 

predstavnikov in predstavnic drugih nepedagoških poklicev z različnimi izobrazbami. 

(H2b) 

– Profesorice ocenjujejo svoje delovne razmere kot ne povsem zadovoljive. (H3) 

– Profesorice bolj pozitivno ocenjujejo svoje delovne razmere kot jih vidijo predstavniki in 

predstavnice drugih nepedagoških poklicev z različnimi izobrazbami, ko gre za 

izpolnjevanje 40-urnega delovnika; bolj negativno pa, ko gre za delovni prostor. (H3a) 

– Med profesoricami in inženirji obstajajo pomembne razlike v oceni trenutnih delovnih 

razmer. (H3b) 

– Profesorice razrednega pouka ocenjujejo svoj poklic kot neperspektiven. (H4) 

– Profesorice ocenjujejo svoj poklic kot manj perspektiven v primerjavi z inženirskim 

takrat, ko gre za višino plače, uspešnost pokrivanja življenjskih stroškov ter vzroke za             

ne-ukvarjanje z dodatnim delom. (H4a) 

– Profesorice opažajo v svojem delovnem življenju pomanjkljivosti, ko gre za možnosti 

napredovanja v strokovne nazive ter višino plače v primerjavi s plačami drugih 

univerzitetnih poklicev; ne opažajo pa jih pri izbiri in menjavi svojega poklica. (H5) 
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– Med profesoricami in inženirji obstajajo pomembne razlike v zadovoljstvu s poklicnim in 

delovnim življenjem. (H5a) 

– Profesorice opažajo v kakovosti svojega življenja tudi nekatere pomanjkljivosti, vendar 

ne takrat, ko ocenjujejo splošno zadovoljstvo s kvaliteto življenja. (H6) 

– Med profesoricami in inženirji obstajajo pomembne razlike v mnogih vidikih kakovosti 

življenja razen v oceni zadovoljstva s kvaliteto življenja na sploh. (H6a) 

 

3.6.3 Naše ugotovitve in nekateri izsledki drugih raziskav 

 

Ugotovitve naše raziskave, do katerih smo prišli s štirimi različnimi anketnimi vprašalniki in s 

katerimi smo večinoma potrdili ali vsaj delno potrdili večino hipotez, bomo skušali primerjati oz. 

dopolniti še z nekaterimi izsledki drugih raziskav, med drugim so to raziskave, ki jih navajajo 

avtorji: Musek 2000, Oakley 2000, Ule 2010, Rener 2008a, Ignjatović in Trbanc 2007, 

Morfejork WordPress 2015, Juriševič idr. 2008, Ivanuš Grmek in Javornik Krečič 2005, Ule 

2004, Working conditions and pay 2003, Valenčič Zuljan 2001a, Svetlik 1996a, Youngs 2001, 

Depolli Steiner 2008, Trg dela in zaposlovanje 2010, Bernik 2004, Galton in MacBeath 2008, 

Rus in Toš 2005 itd. 

 

O izbiri poklica, študiju in izobrazbi profesoric razrednega pouka smo spraševali študentke, 

profesorice ter predstavnike in predstavnice nepedagoških poklicev. V različnih raziskavah 

ugotavljajo, da na izbiro profesorskega poklica vplivajo spolno tipične poklicne želje iz procesa 

socializacije, spolno stereotipno vedenje (Ferligoj, Rener in Ule 1990), poklicna vzgoja in 

orientacija, poklicna identifikacija (Hozjan 2004), sposobnosti in interesi, vrednotni sistem in 

življenjske usmeritve (Musek 2000). Profesorski poklic izbirajo ženske zaradi prikritih 

izobraževalnih programov, so socialni osebnostni tip (Zupančič 2004), imajo najmanjšo 

dionizično vrednotno usmeritev (Musek 1997), njihove predstave o vrednotenju poklica pa se 

ujemajo z lastnim vrednotnim sistemom (Lenart Gantar 1997, povz. po Musek 2000). Zanj se 

odločijo iz samouresničitvenih in altruističnih razlogov, ne pa iz materialnih razlogov (Ivanuš 

Grmek in Javornik Krečič 2005). Večino teh ugotovitev smo potrdili tudi v naši raziskavi, ki je 

pokazala, da študentke izbirajo svoj poklic predvsem iz želje delati z otroki, pa tudi to, da 

študentke in profesorice razrednega pouka vidijo svoj poklic s pozitivnega in optimističnega 

zornega kota, ko gre za zadovoljstvo z izbiro poklica. Po mnenju študentk je študij na pedagoški 
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fakulteti precej zahteven, po mnenju nepedagoških poklicev pa srednje zahteven. Bodoče 

profesorske kandidatke se izobražujejo na štiriletnem univerzitetnem študijskem programu, ki ga 

zaključijo z diplomo. Raziskava je pokazala, da ima 4 % profesoric dokončan tudi ne-bolonjski 

magisterij ali doktorat in da kljub temu še vedno tretjina predstavnikov in predstavnic 

nepedagoških poklicev meni, da je za poučevanje na razredni stopnji potrebna visoka izobrazba 

ali akademija, četrtina pa jih univerzitetni izobrazbi celo nasprotuje. Diplomantke pridobijo 

strokovni naslov profesorica razrednega pouka, raziskava pa je pokazala, da tretjina 

predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev še vedno meni, da pridobijo strokovni 

naslov učiteljica razrednega pouka. 

 

O delovnih razmerah smo poizvedovali pri študentkah, profesoricah, nepedagoških poklicih in 

inženirjih. Ugotavljajo, da so glavni pokazatelji delovnih razmer v šolstvu slabo plačilo, omejeno 

napredovanje, neugodna razporeditev delovnega časa (Svetlik 1996a), stalna pripravljenost za 

nadomeščanje drugih, delo doma, časovni pritisk, neugodna delovna klima ter pomanjkanje 

kabinetov, računalniške opreme in časa za počitek (Mikuš Kos 1990). Delovni čas profesoric je 

nenatančno in neformalno opredeljen, saj delajo pred, med in po svojem rednem delu (Working 

conditions and pay 2003). Naša raziskava je pokazala, da profesorice ocenjujejo svoj delovnik 

kot nezadovoljiv, saj delajo tudi ob vikendih, v času dopusta in ob praznikih ter še drugim 

šolskim dejavnostim namenijo tudi do več kot pet ur tedensko. Da imajo dinamičen in 

prilagodljiv delovni čas meni tudi večina nepedagoških poklicev. Izsledki drugih raziskav 

kažejo, da je 40-urna tedenska obveza profesoric s pedagoškimi urami, administrativnim delom 

ter vsemi drugimi urami primerljiva z obremenitvijo v drugih poklicih javnega sektorja 

(Working conditions and pay 2003). Naša raziskava je pokazala, da večina profesoric dela več 

kot 40 ur tedensko oz. vsaj toliko, medtem ko nepedagoški poklici dvomijo v njihovo 

izpolnjevanje tedenske obveze, pa tudi v nadomeščanje šolskih počitnic. Raziskava je pokazala 

tudi, da profesorice ocenjujejo svoje delovne razmere kot ne povsem zadovoljive in da so v 

poklicnih pričakovanjih in mnenju glede delovnih razmer med študentkami in profesoricami 

nekatera odstopanja, saj študentke pričakujejo manj delovnih pripomočkov in boljše druge 

delovne pogoje ter manj časa za delo izven rednega delovnika. Razlike so tudi med 

profesoricami ter predstavnicami in predstavniki nepedagoških poklicev in sicer v izpolnjevanju 

40-urnega delovnika, ki ga predstavnice in predstavniki nepedagoških poklicev ocenjujejo bolj 

negativno ter v delovnem prostoru, ki ga profesorice ocenjujejo bolj negativno. Pomembne 
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razlike v oceni delovnih razmer obstajajo tudi med profesoricami in inženirji, od tega na vseh 

področjih v korist inženirjev in sicer pri uporabi strokovnih in znanstvenih naslovov, 

zagotavljanju računalniške opreme in delovnega prostora, razporeditvi in trajanju delovnega časa 

ter povračilu potnih stroškov in kotizacij za izobraževanja. Nenehno prilagajanje spremembam, 

posebna predanost ustanovi, povečevanje delovnih zadolžitev in obsega pedagoškega dela, 

obremenjenost z družinskim in gospodinjskim delom, izpostavljenost navadnemu in 

profesorskemu stresu, mobing in kronična utrujenost uvrščajo profesorski poklic po stresnosti na 

drugo mesto (Youngs 2001) , zaradi česar postanejo ambiciozne in delovne mlade diplomantke 

kmalu kronično fizično, psihično in čustveno izčrpane, pa tudi vedenjsko in miselno 

disfunkcionalne ter bolne in jim ne preostane drugega kot zamenjati službo. Opravljati 

profesorski poklic pomeni psihično zahtevno delo v ne najbolj spodbudnih delovnih razmerah. 

 

Zanimalo nas je, kako profesorski poklic doživljajo in vrednotijo študentke, profesorice ter 

predstavniki in predstavnice nepedagoških poklicev. Raziskava je pokazala, da se študentke s 

profesoricami strinjajo v tem, da je poklic naporen, utrudljiv in odgovoren ter skupaj z njimi ne 

zavzemajo negativnega odnosa do feminiziranosti poklica in prevlade moških v menedžmentu. 

Feminiziran kolektiv ne moti niti predstavnic in predstavnikov nepedagoških poklicev, čeprav jih 

večina meni, da bi v šolah moralo poučevati več moških. Z raziskavo smo ugotovili, da želijo 

študentke za razliko od profesoric delati na vseh možnih z vzgojo in izobraževanjem povezanih 

delovnih mestih, čeprav si, tako kot profesorice, ki opravljajo tudi do 12 različnih pedagoških 

del, najbolj želijo razredništvo, pa tudi delo v knjižnici ali izvajanje dodatne strokovne pomoči. 

Študentke in profesorice vidijo svoj poklic s pozitivnega in optimističnega zornega kota, ko gre 

za zaželenost opravljanja pedagoškega dela na izbranih delovnih mestih. V drugih raziskavah 

smo zasledili, da ljudje različno vrednotijo poklice zaradi spolno zaznamovanih razlik v procesu 

socializacije ter zakoreninjenih družbenih in kulturnih stereotipov, kar pomeni, da vsi poklici 

niso enako vrednoteni in da oba spola ne vrednotita enako vseh poklicev (Musek 1989). Poklic je 

bil umeščen v kontekst zgodovinskih zakonitosti družbeno določene spolne delitve dela, 

koloniziranja patriarhalnih razmerij ter povezanosti poučevanja in gospodinjenja ter je bil tako že 

od začetka povezan z nizkim vrednotenjem ter družbeno neuglednostjo (Milharčič Hladnik 

1995). V Kantovem Sporu fakultet (Kant 1987) so bili profesorji spregledani, čeprav so na 

univerzi poučevali teologe, pravnike in zdravnike. Tudi pedagoške fakultete v sporu ni nikjer 

zaslediti, čeprav je v svoji disciplinarni kompleksnosti kot prava mala univerza. Zaradi pol-
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profesionalnosti je profesorski poklic kljub univerzitetni izobrazbi še vedno neustrezno 

vrednoten ter brez dobre javne podobe, čeprav gre za odgovorno delo z bodočimi strokovnjaki in 

soustvarjalci družbe na različnih področjih. V profesorskem poklicu so se znašle ženske zaradi 

spola, zaznamovanosti z materinsko in gospodinjsko vlogo ter prepovedi vstopa na univerzo, 

prepustili pa so jim ga moški, ko je za njih postal preveč nadzorovan, premalo avtonomen, slabo 

plačan in necenjen (Milharčič Hladnik 1992). Ugotovili smo tudi, da študentke profesorski 

poklic bolj cenijo kot profesorice, obe skupini pa vidita svoj poklic z negativnega in 

pesimističnega zornega kota, ko gre za cenjenost poklica. Predstavnice in predstavniki 

nepedagoških poklicev ne vidijo potrebe po zagotavljanju večje cenjenosti poklicu, medtem ko 

bi mu jo študentke in profesorice zvišale z zmanjšanjem števila vpisnih mest, zvišanjem števila 

vpisnih točk, boljšimi kariernimi možnostmi ter zvišanjem plače na univerzitetno raven. Ženske 

so bile v zgodovini po zakonih in v življenju vedno manjvredne (Kozmik 1996), zato so si 

prizadevale za boljši položaj ter nediskriminacijo z glasili, društvi, uradi in sindikati (Peček 

1998). Danes profesorice nimajo posebne podpore v sindikatu, društvu ali pedagoški zbornici. 

Profesorice same podcenjujejo svoj poklic in ne zaupajo v lastno strokovnost, večina ljudi pa jim 

zaupa. Večina ljudi profesorice primerja s socialnimi delavkami, knjižničarkami, medicinskimi 

sestram in policisti (Everton, Turner, Hargreaves in Pell 2007), jih slabše vrednoti od 

zdravnikov, univerzitetnih profesorjev, direktorjev in inženirjev ter bolje od poslancev, 

duhovnikov, oficirjev, obrtnikov, kmetov in nekvalificiranih delavcev (Bernik 2004). V naši 

raziskavi so profesorice večino primerljivih univerzitetnih poklicev ovrednotile kot družbeno 

pomembnejše od svojega. Predstavnice in predstavniki nepedagoških poklicev profesoric 

razrednega pouka niso ovrednotili tako slabo kot so ga profesorice same. Po njihovem mnenju je 

od profesorskega bolj vrednotena večina drugih primerljivih univerzitetnih poklicev, enako kot 

njihov pa predmetni profesor, socialni delavec, bibliotekar in upravni organizator. Ugotavljamo, 

da profesorice svoj poklic vrednotijo slabše in ga doživljajo bolj negativno kot predstavniki in 

predstavnice drugih nepedagoških poklicev, kar nakazuje na napačne predstave predstavnikov in 

predstavnic nepedagoških poklicev o profesorskem poklicu, lahko pa bi pomenilo tudi nizko 

samopodobo profesoric razrednega pouka. 

 

O perspektivnosti poklica smo poizvedovali pri profesoricah, predstavnicah in predstavnikih 

nepedagoških poklicev in inženirjih. Ugotovitve naše raziskave smo primerjali s teoretičnimi 

vidiki in izsledki drugih raziskav, ki kažejo na to, da se po brezposelnosti profesorice uvrščajo na 
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5. mesto izmed 14 poklicev in da mlade diplomantke težko dobijo zaposlitev, zaradi česar se 

odločajo za brezplačno volontersko pripravništvo ali 70 % pripravniške plače (Morfejork 

WordPress 2015). Bolj ko so ženske izobražene, težje dobijo zaposlitev, primerno svoji 

izobrazbi, posebno za nedoločen čas ter niti v feminiziranih poklicih ne dosegajo uglednih 

delovnih mest, kljub temu, da so višje izobražene od moških. Zato se odločajo za podiplomske 

študije ter varne poklice, ki pa so slabše plačani in karierno neperspektivni (Ule 2010). Visoko 

izobraženim ženskam je nenaklonjena tudi univerza, od fakultet najmanj pedagoška ter najbolj 

filozofska (Kump 2010). Ženske imajo odprte vse izobraževalne poti, a jim dostop do najvišjih 

položajev, tudi v feminiziranih poklicih, omejujejo socializacija, spolni stereotipi, patriarhalne 

družinske vrednote, kulturni in ekonomski dejavniki, organizacijske in individualne ovire, 

mačistični etos delovne organizacije, obremenjenost z družino, pa tudi lastni stereotipi o vlogi 

ženske, premalo samozaupanja, ambicij in poguma (Ule 2008, Ule 2010 in Kump 2010). Naša 

raziskava je pokazala, da profesorice menijo, da so premalo in slabše plačane od inženirjev, ki 

menijo, da bolj uspešno kot one pokrivajo življenjske stroške, pa tudi to, da profesorice menijo, 

da z višino plače za razliko od inženirjev niso zadovoljne. Podatki kažejo (Trg dela in 

zaposlovanje 2010), da se profesorice razrednega pouka z dodatnimi dejavnostmi za boljši 

zaslužek ne ukvarjajo, saj jim zaradi intenzifikacije dela ter obremenjenosti z gospodinjskim in 

družinskim delom za to zmanjka energije in časa (Skubic Ermenc 2014). To je potrdila tudi naša 

raziskava in sicer, da se za izboljšanje ekonomskega statusa ukvarja z dodatnimi dejavnostmi 

samo tretjina profesoric. Tiste, ki pa dodatnih del ne opravljajo, pa so kot razlog navedle 

zasedenost z redno službo, premalo priložnosti, preozko izobrazbo in obremenjenost z 

družinskimi obveznostmi. Kljub temu, da so inženirji bolje plačani kot profesorice in bolj 

zadovoljni z višino plače, se jih za izboljšanje ekonomskega statusa z dodatnimi dejavnostmi 

ukvarja kar polovica. Poleg tega je raziskava pokazala tudi to, da imajo profesorice slabše 

možnosti kot inženirji za spoznavanje novih prijateljev ali iskanje partnerja, čeprav nepedagoški 

poklici te možnosti pri njih ocenjujejo bolje. Ženske imajo drugačne karierne možnosti kot 

moški, njihovi feminizirani poklici pa drugačno perspektivnost (Ule 2008), kar pa ni tako 

zanemarljivega pomena, saj perspektivnost poklica vpliva tudi na psihično in fizično zdravje 

človeka. Slovenija je ambiciozna država ko gre za napredovanje po izobrazbeni vertikali (Kump 

2010), posebno žensk in na podiplomskem študiju. Kljub doseženim vse višjim stopnjam 

izobrazbe pa ženske zaradi spolno stereotipnih vzorcev odraščanja še vedno izbirajo spolno 

tipične poklice, kjer s feminiziranostjo poklica narašča samo raven izobrazbe, ne pa tudi boljša 
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poklicna kariera kot npr. v bolj perspektivnih moških naravoslovno-tehniških ali nekaterih 

srednješolskih poklicih (Ule 2010). Iz naše raziskave lahko povzamemo, da profesorice 

ocenjujejo svoj poklic kot neperspektiven. Profesorice pa ga ocenjujejo kot manj perspektivnega 

tudi v primerjavi z inženirskim in sicer takrat, ko gre za višino plače, uspešnost pokrivanja 

življenjskih stroškov ter možnosti za dodaten zaslužek. 

 

Zanimalo nas je tudi zadovoljstvo študentk, profesoric, nepedagoških poklicev in inženirjev s 

poklicnim in delovnim življenjem. Izsledki drugih raziskav so pokazali, da je danes ženskam 

omogočen vpis na vse fakultete in doseganje tudi najvišjih akademskih naslovov, vendar so 

njihove karierne možnosti ovirane kasneje (Ule 2010). Za razliko od moških se neredno 

zaposlujejo na malo različnih in predvsem nižjih delovnih mestih, delajo tudi doma, so zaradi 

vse višje izobrazbe težje zaposljive in slabše plačane ter niti v feminiziranih poklicih ne dosegajo 

vodstvenih delovnih mest (Oakley 2000, Ule 2010, Rener 2000, Trg dela in zaposlovanje 2010). 

Profesorice s poučevanjem v razredu ne zamenjujejo delovnih mest ter minimalno napredujejo, 

napredovanje na vodstvena delovna mesta pa ni mogoče, ker so te funkcije redke in jih večina v 

svojem življenju ne more niti pričakovati (Jurančič 1990), niti si jih želi (Valenčič Zuljan 

2001b). Profesorice imajo kot ženske, matere in gospodinje slabše karierne možnosti na 

delovnem mestu ter boljše doma, poučevanje pa naj ne bi bilo kariera za celo življenje (Moore in 

Johnson 2004, povz. po Galton in MacBeath 2008). Ustrezno plačilo in možnost napredovanja 

pomenita socialno in motivacijsko vlogo. Če je oboje okrnjeno, pa to vpliva na zadovoljstvo s 

poklicnim, delovnim in zasebnim življenjem. Profesorski poklic je že od svojega začetka 

zaznamovan z revščino, ki je takratne pedagoge silila v ukvarjanje še s postranskimi opravili, 

ženske pa so dobivale nižje plačilo od moških (Milharčič Hladnik 1995). Po zakonu naj bi 

profesorice dobile za svoje delo enako plačilo kot profesorji, a ker so moški v feminiziranih 

poklicih zaposleni v vodstvu, so za enako izobrazbo bolje plačani kot one. Naša raziskava je 

pokazala, da profesorice za razliko od inženirjev niso zadovoljne z napredovanjem na delovnem 

mestu, v plačilne razrede in strokovne nazive. Več profesoric kot inženirjev je nezadovoljnih tudi 

z možnostjo povišanja plače ter z višino plače v primerjavi s plačami drugih srednješolskih in 

primerljivih univerzitetnih poklicev, čeprav predstavniki in predstavnice nepedagoških poklicev 

menijo, da so profesorice plačane približno toliko kot drugi poklici. Iz raziskave lahko 

povzamemo, da mnenja profesoric o zadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem niso 

primerljiva s pričakovanji študentk. Profesorice v delovnem življenju opažajo pomanjkljivosti, 
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ko gre za možnost napredovanja v strokovne nazive ter višino plačila v primerjavi s plačami 

drugih univerzitetnih poklicev, ne vidijo pa jih pri izbiri in menjavi poklica. V zadovoljstvu s 

poklicnim in delovnim življenjem so razlike tudi med profesoricami in inženirji, večinoma v 

korist inženirjem. Profesorice se lahko za nedoločen čas zaposlijo po opravljenem pripravništvu 

in strokovnem izpitu. Izsledki nekaterih drugih raziskav kažejo na to, da se profesorice lahko v 

svojem poklicnem razvoju učinkovito identificirajo s poklicem, obtičijo v samonezaupanju in 

nezadovoljstvu ali zamenjajo poklic (Moore in Johnson 2004, povz. po Galton in MacBeath 

2008), ter da so najpogostejši vzroki zamenjave poklica naporno delo z zahtevnimi in 

nediscipliniranimi otroki (Everton, Turner, Hargreaves in Pell 2007), pomanjkanje podpore 

(Wilhelm, Dewhurst Savellis in Parker 2000) in pripomočkov (Working conditions and pay 

2003), slabo plačilo (Macdonald 1995), napredovanje in status poklica (Everton, Hargreaves in 

Pell 2007), konflikti, stres, izgorevanje (Galton in MacBeath 2008) ter pomanjkanja časa zase 

(Macdonald 1995). Naša raziskava je pokazala, da bi profesorice svoje delo opravljale z več 

veselja, če bi jih razbremenili administrativnih del, jih primerno plačali, jim zagotovili polno 

delovno obvezo ter omogočili več avtonomije, možnosti za napredovanje, izkušnje izven razreda 

in v tujini, več opore pri vodstvu, več pripomočkov, prostora, pa tudi izrabo dopusta kadarkoli v 

letu. V teoretičnih izsledkih smo zasledili, da bi tretjina slovenskih profesoric takoj zamenjala 

poklic, če bi imela nadomestno zaposlitev, saj jih delo v šoli preveč izčrpava (Skerbinek 1991). 

A ker je konkurenca na trgu delovne sile velika, zaposljivost žensk slaba, izobrazbeni profil 

profesoric pa ozek, le-te še vedno vztrajajo v svojem poklicu. Da profesorice trenutno res ne 

razmišljajo o zamenjavi poklica je pokazala tudi naša raziskava, kar ne preseneča, saj samo 

tretjina študentk meni, da bi s svojo izobrazbo lahko opravljala še kateri drugi poklic, profesorice 

pa so glede tega skeptične. 

 

Inženirje in profesorice smo primerjali tudi po kakovosti življenja. Na kakovost življenja 

profesoric vplivajo dostop do materialnih virov, družbeni odnosi in podpora (Slabe, Erker in 

Lavrač 2009), kakovost bivalnega okolja (Svetlik 1996b), zdravje (Černigoj Sadar in Brešar 

1996a), uporaba časa in ravnotežja med profesionalnim delom in zasebnim življenjem, 

prekomerno delo ter opravljanje službenega dela še doma (Galton in MacBeath 2008). Na 

zadovoljstvo profesoric z delovnim življenjem vplivajo status poklica, akademska izobrazba, 

vrsta in varnost zaposlitve, področje poučevanja, intenzivnost in pestrost dela, poklicni stres, 

velikost in klima organizacije, spol, starost, zakonski stan, osebnostne lastnosti, samozavest, 
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samopodoba (Bolin 2007 in Skerbinek 1991), samouresničitev, prosti čas (Slabe Erker in Lavrač 

2009) ter družina, osebna svoboda in vrednote (Layard 2005). Profesorski poklic je stresen ravno 

v tistih točkah, ki vplivajo na zadovoljstvo z delovnim življenjem, ki je pomemben pokazatelj 

kakovosti življenja (Svetlik 1996a). Kljub temu, da ženske visoko kvalificirana dela opravljajo 

ceneje kot moški, mu namenijo več časa, čustev in energije ter so slabo plačana kvalitetna 

delovna sila, ki brezplačno opravlja še družinska in gospodinjska dela (Oakley 2000), so z delom 

zadovoljne (Svetlik 1996b). Niso pa zadovoljne z višino plače, delovnimi pogoji ter obsegom 

kontrole v službi (Bolin 2007), zato ne dosegajo visoke kakovosti delovnega življenja. Ker je 

zadovoljstvo z delovnim življenjem najmočnejši pokazatelj kakovosti življenja (Rus in Toš 

2005), izbira profesorskega poklica za ženske ni najbolj varna in perspektivna, življenje žensk 

kot profesoric pa ne dovolj kvalitetno. Glede kakovosti življenja profesoric in inženirjev je naša 

raziskava pokazala, da se več profesoric kot inženirjev pogosteje počuti slabo ali utrujeno ter 

obišče zdravnika. Raziskava je pokazala tudi to, da so pri kakovosti življenja med profesoricami 

in inženirji na mnogih področjih precejšnje razlike, najpogosteje v prid inženirjem, ni pa jih v 

zadovoljstvu s kvaliteto življenja na sploh.  

  

Izsledki naše in drugih raziskav so opozorili na naslednje družbene značilnosti in perspektive 

poklicnega življenja profesoric razrednega pouka: 

 

– Na izbiro profesorskega poklica vpliva veliko različnih soodvisnih dejavnikov, ki jih 

želja delati z otroki pretehta tudi, ko gre za zadovoljstvo z izbiro poklica.  

– Fleksibilen delovni čas profesoric je nenatančno opredeljen, 40-urna tedenska delovna 

obveza pa prekoračena, zaradi česar so profesorice z delovnimi pogoji nezadovoljne, 

študentke pa o njih neustrezno informirane. 

– Feminiziranost profesorskega poklica ne moti nikogar, čeprav si profesorice v vodstvu 

želijo tudi svoje predstavnice. 

– Večina predstavnikov in predstavnic nepedagoških poklicev profesoric kljub njihovi 

formalni univerzitetni izobrazbi še vedno ne dojema kot akademsko izobražene 

strokovnjakinje. 

– Profesorski poklic v družbi ni tako slabo vrednoten kot mislijo profesorice, čeprav ga 

drugi poklici vzporejajo tudi s srednješolskimi poklici. 
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– Na vrednotenje profesorskega poklica vpliva veliko zgodovinskih in družbeno pogojenih 

dejavnikov, ki se jih ne da spremeniti, jih je pa mogoče omiliti in predvsem razumeti. 

– Šele ko bodo profesorice kot ženske začele dojemati povezanost svoje spolne, materinske 

in gospodinjske vloge, bodo začele razmišljati o izboljšanju svojega družbenega statusa. 

– Profesorice so kot ženske za razliko od moških višje izobražene, zaposlene na nižjih in 

slabše plačanih delovnih mestih, pogosto za določen čas ali brezposelne ter imajo zaradi 

tega v primerjavi z njimi že a priori drugačno perspektivo in kariero. 

– Na neperspektivnost profesorskega poklica vpliva splet družbenih in osebnih okoliščin, 

na katere se da le delno vplivati ali sploh ne. 

– Za primerno vrednotenje svojega poklica bi se morale diplomantke prvič zaposliti kot 

pripravnice v razredu z mentorico in ne na kateremkoli delovnem mestu, ki ga potrebuje 

šola, na kar so študentke žal pripravljene pristati. 

– Študentke in profesorice doživljajo poklic kot neperspektiven ter manj perspektiven od 

inženirskega, ki ima boljše delovne pogoje, karierne možnosti in kakovost življenja. 

– Čeprav naj poučevanje ne bi bilo kariera za vse življenje, pa profesorice delovnih mest 

niti ne zamenjujejo niti ne napredujejo na vodstvena delovna mesta. 

– Profesorice niso zadovoljne s plačilom, z napredovanjem na delovnem mestu, v plačilne 

razrede in v strokovne nazive ter z višino plače v primerjavi s plačami drugih poklicev.  

– Profesorice se z dodatnimi dejavnostmi za boljši zaslužek ne ukvarjajo, ker imajo 

premalo možnosti za to in so obremenjene z dvojnim stresom ter delom doma.  

– Kljub nezadovoljstvu s poklicnim in delovnim življenjem ter omejenimi kariernimi 

možnostmi so študentke in profesorice zadovoljne s svojo poklicno izbiro, pa tudi o 

zamenjavi ne razmišljajo, kar je kontradiktorno, vendar smo spoznali tudi razloge za to.  

– Profesorice bi svoje delo opravljale z več veselja, če bi se spremenili nekateri delovni 

pogoji oz. če bi ga lahko brez večjih težav zapustile in poiskale nadomestno zaposlitev, a 

ker je konkurenca na trgu delovne sile velika, zaposljivost žensk slaba, izobrazbeni profil 

profesoric pa ozek, je zanje vztrajanje v tem poklicu še najbolj varno.  
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4. SKLEP 

 

Tematiko družbenih značilnosti in perspektiv poklicnega življenja profesoric razrednega pouka 

smo raziskovali s treh zornih kotov: zanimalo nas je, kako postaneš profesorica razrednega 

pouka, kako je biti v tej vlogi in kako jo je živeti. Najprej so nas zanimali poklicna vzgoja v 

procesu socializacije ter odločanje in izbira profesorskega poklica. Raziskali smo pomen in 

vlogo spola pri odločanju za poklic, lik profesorice v besedi in sliki ter poklic definirali in 

klasificirali. Raziskovali smo profil profesorskih kandidatk, vzroke in motive za izbiro poklica, 

študij na pedagoški fakulteti, zaposljivost kandidatk ter njihovo zadovoljstvo z izbiro poklica. 

Raziskovanje teh vidikov nam je omogočilo vpogled v to, kako je postati in biti profesorica 

razrednega pouka. V tem kontekstu nismo mogli mimo poklicne vloge in identitete, 

feminiziranosti poklica in spremljajočih predsodkov, stereotipov in modernega seksizma. 

Preučevali smo tudi delovne pogoje in delovne razmere, kjer so nas podrobneje zanimali obseg 

dela in opis delovnih nalog, psihološka zahtevnost opravljanja poklica, napredovanje v plačilne 

razrede in nazive ter karierne možnosti in perspektivnost poklica. Poklic smo ovrednotili skozi 

čas ter predstavili doživljanje poklica, kar vključuje tudi vzroke zapuščanja poklica. Vse vidike 

profesorskega poklica smo strnili v kakovost delovnega življenja in zadovoljstvo z njim ter 

kakovost življenja na sploh ter tako povzeli, kako je živeti kot profesorica razrednega pouka. 

 

Za cilj smo si zadali raziskati družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric 

razrednega pouka, a smo ugotovili, da bomo morali za lažje razumevanje obravnavane teme 

podrobneje raziskati še spol in družbeno določene vloge ženske, ki so se pokazale kot 

najmočnejše determinante profesorskega poklica ter s tem raziskovanju poklica dodali še 

dodatno razsežnost. 

 

Na temo izbire poklica, študija, izobrazbe, delovnih razmer, doživljanja in vrednotenja poklica, 

perspektivnosti poklica, zadovoljstva s poklicnim in delovnim življenjem ter kakovosti življenja 

smo oblikovali štiri različne anketne vprašalnike. Študentke smo spraševali o njihovi poklicni 

izbiri, študiju, poklicnih pričakovanjih ter mnenju o poklicu; profesorice in inženirje o delovnih 

razmerah, perspektivnosti poklica, zadovoljstvu z delovnim življenjem ter o kakovosti življenja; 

profesorice pa še dodatno o doživljanju in vrednotenju njihovega poklica. Predstavnice in 

predstavniki nepedagoških poklicev so odgovarjali na vprašanja o izobrazbi profesoric, njihovih 
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delovnih razmerah in perspektivnosti poklica ter o svojem doživljanju in vrednotenju tega 

poklica. Odgovore na raziskovalne cilje in hipoteze smo tam, kjer je bilo mogoče, dopolnili, 

podkrepili in primerjali z nekaterimi izsledki drugih raziskav.  

 

Raziskovali smo motive, zaradi katerih se študentke odločajo za profesorski poklic in z raziskavo 

ugotovili, da to počnejo iz notranjih in altruističnih vzgibov. Predvidevali smo, da se študentke 

za študij razrednega pouka odločajo predvsem zaradi želje delati z otroki, kar je naša raziskava 

tudi potrdila. Zanimalo nas je tudi, kako izobrazbo profesoric razrednega pouka vidijo 

predstavniki in predstavnice drugih nepedagoških poklicev in ugotovili, da so o njej neustrezno 

informirani, zato bi bila smiselna uporaba strokovnih in znanstvenih naslovov profesoric tako na 

vratih učilnic kot tudi v vsej drugi šolski dokumentaciji, saj je naša raziskava pokazala, da šole 

uporabljajo samo imena in priimke svojih zaposlenih, iz česar stopnja izobrazbe res ne more biti 

razvidna (Rezultati vprašalnika pri profesoricah razrednega pouka z opisi, Priloga 8). V zvezi z 

izobrazbo profesoric razrednega pouka pa smo v raziskavi ugotovili tudi to, da se z višanjem 

feminizacije viša tudi stopnja izobrazbe, potrebna za poučevanje na razredni stopnji. 

 

Izbiro poklica, študij in izobrazbo so raziskovali tudi nekateri drugi avtorji, zato smo njihove 

ugotovitve lahko primerjali z našimi in ugotovili podobnosti, npr. to, da na izbiro poklica vpliva 

socializacija (Ferligoj, Rener in Ule 1990) ter vrednotni sistem in življenjske usmeritve (Musek 

2000). Do sedaj pa ni bilo narejenih še nobenih raziskav o tem, kako izbiro poklica, študij na 

pedagoški fakulteti in izobrazbo profesoric razrednega pouka doživljajo predstavniki in 

predstavnice drugih, nepedagoških poklicev, zato so ugotovitve naše raziskave na tem področju 

nov prispevek k spoznavanju profesorskega poklica na razredni stopnji.  

 

Spraševali smo se, kaj o poklicu vedo študentke, preden se zanj odločijo ter z raziskavo 

ugotovili, da imajo študentke dokaj neambiciozne in naivne predstave o svojem poklicu. 

Predvideli smo, da bodo poklicna pričakovanja in mnenja študentk primerljiva z ocenami 

profesoric razrednega pouka, vendar se tako ni izkazalo predvsem pri razporejanju delovnega 

časa ter fleksibilnosti glede opravljanja drugih podobnih pedagoških delovnih mest na šoli.   

 

V literaturi nismo zasledili raziskav, ki bi primerjale poklicna pričakovanja študentk z dejanskim 

poklicnim življenjem profesoric razrednega pouka, zato ugotovitve naše raziskave predstavljajo 
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še boljši pogled na profesorski poklic. V raziskavi smo ugotovili, da študentke poklic ocenjujejo 

kot bolj cenjen, pričakujejo boljše in več delovnih pripomočkov ter več dodatnih izobraževanj in 

prostega časa, za razliko od profesoric pa so pripravljene opravljati več različnih delovnih mest, 

med drugim tudi vodstvena. Skrb vzbujajo skromna poklicna pričakovanja študentk in njihov 

glavni cilj, saj so pripravljene delati karkoli, samo da dobijo službo, čeprav si najbolj želijo prav 

razredništva (Rezultati vprašalnika pri študentkah razrednega pouka z opisi, Priloga 6). 

 

O značilnostih delovnih razmer profesoric razrednega pouka smo ugotovili, da profesorice delajo 

v nespodbudnih delovnih razmerah in da z njimi niso zadovoljne. Zanimalo nas je, kaj menijo o 

delovnih razmerah profesorice razrednega pouka in kaj predstavniki in predstavnice drugih 

nepedagoških poklicev. Raziskava je pokazala, da obe skupini menita, da imajo profesorice le 

delno zagotovljene ustrezne delovne pogoje in da imajo predstavniki in predstavnice 

nepedagoških poklicev zmotne in napačne predstave o delovnih razmerah v šolstvu, ki smo jih z 

raziskavo tudi uspeli izpodbiti. Predvidevali smo, da bodo profesorice razrednega pouka bolj 

pozitivno ocenile svoje delovne razmere kot predstavniki in predstavnice nepedagoških poklicev, 

a je raziskava pokazala drugače. V primerjavi ocen delovnih razmer med profesoricami in 

inženirji smo napovedali razlike in jih z raziskavo tudi potrdili in sicer, da pri inženirjih 

delodajalci dosledno upoštevajo njihove strokovne in znanstvene naslove, da imajo inženirji 

zagotovljene primernejše delovne pripomočke, da večino službenih obveznosti opravijo v 

službenem času ter imajo za razliko od profesoric razrednega pouka tudi več prostega časa.  

 

V literaturi nismo zasledili raziskav, ki bi delovne razmere profesoric razrednega pouka 

raziskovale primerjalno z drugimi poklici, zato tudi s tega vidika naša raziskava predstavlja 

drugačen in predvsem širši pogled na profesorski poklic. 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da si polovica profesoric na vodstvenih delovnih mestih ne želi 

profesoric razrednega pouka ter da profesorice začenjajo svojo kariero v oddelku podaljšanega 

bivanja. Raziskava je pokazala tudi to, da študentke svoj bodoči poklic bolj cenijo kot 

profesorice razrednega pouka. Z raziskavo nam ni uspelo dokazati, da študentke in profesorice 

dojemajo svoje poklicno življenje pozitivno in optimistično, smo pa ugotovili, da ga takšnega 

dojemajo samo takrat, ko gre za zadovoljstvo z izbiro poklica; ne pa tudi takrat, ko gre za 

njegovo cenjenost in perspektivnost. Z raziskavo smo ugotovili tudi to, da profesorice pogosto 
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slišijo žaljive izjave o svojem poklicu ter ga doživljajo kot manj cenjenega, vendar se je 

pokazalo, da ga cenijo in vrednotijo slabše kot predstavniki in predstavnice nepedagoških 

poklicev.  

 

Iz literature lahko povzamemo, da vsi poklici niso enako vrednoteni (Musek 1989), da je 

profesorski poklic že od vsega začetka povezan z nizkim vrednotenjem (Milharčič Hladnik 

1995) ter še danes slabše vrednoten od večine drugih poklicev (Bernik 2004), kar je pokazala 

tudi naša raziskava. Obstoječi raziskovalni okvir smo presegli tako, da smo na doživljanje in 

vrednotenje profesorskega poklica pogledali še s strani študentk ter predstavnic in predstavnikov 

nepedagoških poklicev in tako ugotovili, da obe skupini bolje vrednotita profesorski poklic kot 

one same, ki so vseh 12 primerljivih univerzitetnih poklicev ovrednotile višje od svojega 

lastnega. Profesorice z oblikovanjem prihodnjih generacij vplivajo na družbeni napredek in so 

»zibelka« vsem drugim poklicem, saj brez njih tudi nobenih drugih poklicev ne bi bilo, torej 

pravnikov, zdravnikov, inženirjev, zato res ni prav, da poklic ni deležen boljšega vrednotenja. 

 

Zanimalo nas je, kako perspektiven je profesorski poklic po mnenju profesoric razrednega pouka 

in predvidevali, da ga ocenjujejo kot neperspektivnega. Ugotovili smo, da ga v večini vidikov res 

ocenjujejo kot neperspektivnega, predvsem takrat, ko gre za višino plačila in uspešnost 

pokrivanja življenjskih stroškov. Predvidevali smo, da profesorice svoj poklic ocenjujejo kot 

manj perspektiven tudi v primerjavi z inženirskimi poklici in dejansko ugotovili, da je po mnenju 

obeh anketiranih skupin v večini vidikov bolj perspektiven inženirski poklic. Vprašali smo se, 

kako perspektivnost profesorskega poklica vrednotijo in doživljajo profesorice v primerjavi s 

predstavniki in predstavnicami drugih poklicev ter ugotovili, da profesorice s plačilom niso 

zadovoljne, pa tudi to, da obe anketirani skupini profesorski poklic v primerjavi z drugimi 

srednješolskimi poklici ocenjujeta kot neperspektivnega z malo možnostmi za spoznavanje novih 

ljudi in za dodaten oz. višji zaslužek, saj sta izmed 14 srednješolskih poklicev kot bolj 

perspektivne izbrali kar deset poklicev. 

 

Nekateri drugi avtorji so v svojih raziskavah ugotovili, da se ženske odločajo za neperspektivne 

in spolno tipične poklice (Ule 2010) ter imajo posledično slabše družbeno določene in omejene 

karierne možnosti (Ule 2008), kar smo v doktorski disertaciji dokazali tudi za poklic profesorica 

razrednega pouka, kajti vse tri anketirane skupine so ga označile za neperspektivnega.  
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Ugotavljali smo zadovoljstvo profesoric razrednega pouka z njihovim poklicnim in delovnim 

življenjem ter predvidevali, da v njem opažajo nekatere pomanjkljivosti. Raziskava je pokazala, 

da so profesorice zadovoljne z izbiro poklica in ne razmišljajo o njegovi zamenjavi; vendar 

opažajo v svojem poklicnem in delovnem življenju številne pomanjkljivosti kot npr. večanje 

obsega administrativnega dela, zgodnejši prihod v službo zaradi varovanja otrok v jutranjem 

varstvu, veliko drugih dodatnih zadolžitev, neprimerno plačilo glede na višino izobrazbe, 

premalo možnosti za pridobivanje izkušenj izven razreda in v tujini, premalo opore s strani 

vodstva, poraba dopusta v času najdražje turistične sezone ter slabe možnosti za napredovanje. 

Oceno zadovoljstva s poklicnim in delovnim življenjem smo primerjali pri profesoricah 

razrednega pouka in inženirjih ter pričakovali razlike. Ugotovili smo, da so velike razlike med 

njimi na vseh štirih obravnavanih poklicnih področjih in da so inženirji bolj kot profesorice 

zadovoljni z višino in možnostjo povišanja plače ter napredovanjem na delovnem mestu; 

profesorice pa bolj kot inženirji samo z izbiro poklica.  

 

V teoriji in izsledkih drugih raziskav smo spoznali, da so karierne poti žensk (Ule 2010) ter 

profesoric razrednega pouka močno ovirane (Jurančič 1990), po mnenju nekaterih pa naj 

poučevanje sploh ne bi bilo kariera za vse življenje (Galton in MacBeath 2008). Tudi naša 

raziskava je pokazala, da profesorice kot ženske niso zadovoljne s svojim poklicnim in delovnim 

življenjem za razliko od inženirjev, ki s tem nimajo težav. 

 

Pričakovali smo, da bodo profesorice v kakovosti svojega življenja opazile tudi nekatere 

pomanjkljivosti ter ugotovili, da s kvaliteto življenja niso zadovoljne, ko gre za vpliv poklica in 

družbenega ugleda poklica na kvaliteto življenja ter zdravje. Ko smo primerjali ocene kakovosti 

življenja profesoric in inženirjev, smo ugotovili, da so profesorice slabše ocenile svoje zdravje 

kot inženirji svojega, da pa med skupinama ni razlik takrat, ko gre za oceno kvalitete življenja na 

sploh.  

 

Glede na to, da je zadovoljstvo z delovnim življenjem najmočnejši pokazatelj kakovosti življenja 

in so tudi druge raziskave pokazale, da ženske ne dosegajo visoke kakovosti delovnega življenja 

(Rus in Toš 2005), sklepamo, da izbira profesorskega poklica za ženske ni najboljša, saj se 

stresnost poklica pri profesoricah kaže ravno v tistih točkah, ki vplivajo na zadovoljstvo z 

delovnim življenjem. To je potrdila tudi naša raziskava, v kateri profesorice niso bile zadovoljne 
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s kvaliteto svojega življenja, ko je šlo za vpliv poklica na zdravje (Rezultati vprašalnika pri 

profesoricah razrednega pouka, Priloga 7), medtem ko inženirji tudi tokrat s tem niso imeli težav. 

To, da so profesorice s kvaliteto življenja na sploh zadovoljne kljub mnogim pomanjkljivostim, 

ki jih opažajo v svojem poklicnem življenju, pa je zelo nenavadno, kakor je nenavadna tudi 

druga ugotovitev, na podlagi katere smo prišli v naši raziskavi in sicer ta, da ravno tisti razlogi, 

ki moške odvračajo od profesorskega poklica, žensk ne motijo. 

 

Razmišljali smo tudi o možnostih za izboljšanje kakovosti delovnega življenja profesoric 

razrednega pouka ter o boljšem vrednotenju njihovega poklica. Ugotovili smo, da bi bilo pri 

razumevanju poklicnega življenja profesoric potrebno več kritičnosti ter izboljšav na mnogih 

področjih kot so enakopravno obravnavanja spolov, dosledna uporabe terminologije, drugačni 

vzgojni in socializacijski pristopi, primernejše vrednotenje, zagotavljanje širšega zaposlitvenega 

profila, bolj urejeno pripravništvo, boljše zaposlitvene možnosti na odgovornejših delovnih 

mestih, delitev dela pri skrbi za družino, boljši delovni pogoji in razmere, bolj aktivno združeno 

delovanje žensk, zmanjšanje poklicnega in učiteljskega stresa ter mobinga na delovnem mestu, 

izboljšanje splošnega psiho-fizičnega počutja in zdravja, odprava prikritih oblik diskriminacije 

ter zagotavljanje zadostnega prostega časa, ki bi rešil ali vsaj omilil marsikatero oviro. Na 

podlagi ugotovitev o profesorskem poklicu lahko ženskam predlagamo le to, da poskušajo 

razumsko pretrgati vez s svojo spolno zaznamovanostjo iz otroštva, se razbremeniti svoje 

gospodinjsko-materinske vloge ter se glede na svoje intelektualne potenciale začnejo 

preusmerjati v bolj perspektivne, torej moške poklice ali si vsaj zagotovijo takšno izobrazbo, ki 

bi jim omogočala več manevrskega prostora pri menjavi služb. Konkretnih predlogov v literaturi 

nismo zasledili, zato smo predlagali svoje, a se moramo zavedati, da je zaradi slabega 

vrednotenja poklica še iz preteklosti in v tako feminiziranem poklicu težko pričakovati hitre 

spremembe na bolje. Veliko bo odvisno tudi od samoiniciativnosti profesoric samih ter 

njihovega pogleda na problematiko, ki pri vseh profesoricah verjetno ni enak. Nekatere so 

ponosne na izpolnitev svoje poklicne želje iz otroštva in na opravljanje svojega poklica ne 

gledajo kot na oviro ali življenjsko napako. 

 

Pogled na profesorski poklic smo osvetlili z različnih zornih kotov in perspektiv tako, da smo 

skušali zajeti kar se da pester pregled različnih tematskih področij. Teoretična spoznanja smo 

dopolnili še z vpogledom v profesorski poklic skozi prakso ter vsakdanje življenje in delo 
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profesoric razrednega pouka ter tako dobili celoten, predvsem pa realen vpogled v poklic. 

Ponekod smo naše rezultate lahko tudi primerjali z ugotovitvami nekaterih drugih slovenskih ali 

tujih raziskav, v večini primerov pa smo »orali ledino« in tako zastavili raziskovanje 

profesorskega poklica kot kompleksno prepletenost teorije in raziskovanja. Kot raziskovalka sem 

nastopala hkrati tudi kot profesorica razrednega pouka, lastna praksa pa mi je pri raziskovanju 

omogočala dobro poznavanje področja ter bila tudi izhodišče za oblikovanje raziskovalnih 

hipotez in ciljev ter podlaga za natančno, poglobljeno in izčrpno pripravo anketnih vprašalnikov. 

Ravno tej situaciji, v kateri je nastajala doktorska disertacija, gre zasluga za nastanek pričujočega 

znanstveno-raziskovalnega dela o tem poklicu, ki zaradi moje osebne vpletenosti v raziskovalni 

problem vsebuje tudi moj pogled in stališča. To pa je tudi vzrok, zakaj so ponekod pogledi in 

stališča tudi bolj subjektivni. 

 

Nesporna ugotovitev je, da je spol glavni izvor vseh značilnosti in perspektiv poklicnega 

življenja profesoric razrednega pouka, zato pomeni biti profesorica razrednega pouka več kot 

samo opravljati profesorski poklic, pomeni biti tudi ženska, najverjetneje pa še žena, gospodinja 

in mati. »Podoba junakinje našega časa je zato podoba ženske, ki je zaposlena, ki gospodinji, 

materinji, skrbi za bolne in stare, pazi na zdravo prehrano, je informirana, izobražena in zabavna, 

reciklira embalažo in vestno ločuje odpadke. Včasih je tudi lepega videza – in zaradi vsega tega 

jo imamo še naprej radi.« (Rener 2000, 298) Z raziskavo smo ugotovili, da vzporednost teh vlog 

profesoricam razrednega pouka kot ženskam ne zagotavlja najbolj varno in kvalitetno poklicno 

življenje, družbeni uspeh, perspektivnosti, kvalitete in sreče. zato je raziskava v nas vzbudila 

dilemo o profesorskem poklicu.  

 

Kaj smo spoznali z raziskovanjem spola in družbenih značilnosti poklica? Prispevek doktorske 

disertacije k znanosti je videti v tem, da mnogi vidiki (npr. mnenja o lastnem poklicu v 

primerjavi z mnenji predstavnikov in predstavnic drugih poklicev, delovne okoliščine, 

doživljanje in vrednotenje poklica ter vpliv na zadovoljstvo z delovnim življenjem ter na 

kakovost življenja) o poklicu profesorica razrednega pouka v slovenskem šolskem prostoru 

doslej še niso bili predmet obravnave. Prispevek raziskave je kompleksen in sistematičen ter daje 

pregled družbenih značilnosti in perspektiv poklicnega življenja profesoric razrednega pouka 

ločeno od drugih pedagoških profilov. S praktičnega vidika lahko izsledki raziskave prispevajo k 

spremembi razumevanja, predstav, miselnosti in odnosa do profesorskega poklica tako pri 
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profesoricah samih, ki imajo zaradi preobremenjenosti s službenim in domačim delom premalo 

časa in energije, da bi se ukvarjale še s kritičnim razmišljanjem o svojem poklicu, kot tudi pri 

predstavnicah in predstavnikih drugih poklicev. Raziskava spodbuja k razmisleku o dejanskem 

poklicnem življenju profesoric ter ozaveščanju profesoric o vzrokih za takšno kakovost 

njihovega delovnega življenja in življenja na sploh. Na področju družbenih značilnosti in 

perspektiv poklicnega življenja profesoric razrednega pouka kot žensk bo poleg nadaljnjih 

raziskav potrebnih še veliko drugih sprememb, s katerimi bi bilo smiselno pričeti že v procesu 

zgodnje socializacije, npr. z neseksistično predstavitvijo poklicev v poučni literaturi za otroke, z 

uvajanjem dečkov v hišna in gospodinjska opravila ter spodbujanjem deklic k načrtnem 

odločanju za nefeminizirane poklice ter kasneje tudi k zasedanju vodilnih delovnih mest.  

 

Ko izpolniš svojo poklicno željo iz otroštva in svoje življenje posvetiš izbranemu študiju in 

poklicu, ga v vsakdanji praksi iz različnih razlogov kot ženska z ozkim izobrazbenim profilom 

težko zamenjaš, zato je pri sprejemanju pomembnih življenjskih odločitev kot je izbira poklica 

potrebna velika mera previdnosti in odgovornosti. Potrebne so spremembe v razmišljanju o spolu 

in vlogah, v skrbi za družino kot pomembnem in odgovornem delu, v nevtralnem vzgojnem in 

socializacijskem pristopu do obeh spolov ter procesu identifikacije, v na novo določenih 

identitetah, v dosledni jezikovni rabi tudi ženskih oblik, v zavzemanju žensk za bolj perspektivne 

poklice ter v večji suverenosti žensk in njihovem javnem nastopanju, saj predstavljajo prav 

toliko prebivalstva kot je moških. 

 

Raziskovanje teme je bila koristna izkušnja tudi zame osebno, saj sem z njo mimogrede raziskala 

še svoje vloge in vzroke zanje, kar mi doslej ni bilo vedno povsem razumljivo in zaradi česar je 

zaradi mojega drugačnega pogleda, kot ga je pričakovala družba, včasih prihajalo do 

nesporazumov. Ob koncu doktorske disertacije se sprašujem ali se v tako kompleksni 

medsebojni prepletenosti vseh vlog izplača biti ženska, žena, mati, gospodinja, profesorica in 

visoko izobražena intelektualka hkrati. Naj spoznanja doktorske disertacije opogumijo 

profesorice kot ženske k spoprijemanju z vsemi njihovimi vlogami v nenehnem dokazovanju in v 

tekmi dveh spolov s ciljem, da bi ju družba vsaj poskušala obravnavati enako. 

 

 

 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
249 

 

 

 

5. VIRI IN LITERATURA 

 

1. Adams, C. (2003). Third of teachers plan to quit. Report on keynote address to North of 

England conference. 

      http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/2633099.stm, (15. 4. 2010). 

2. Apple, M. W. (1992). Šola, učitelj in oblast. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 

3. Arreman, I. E., Weiner, G. (2007). Gender, research and change in teacher education: a 

Swedish dimension. Gender and education, 19 (3), 317−337. 

4. Batistič Zorec, M. (1996). Vzgoja in varstvo predšolskih otrok. V: Bogovič, L., Skušek, Z. 

(ur.): Spol: Ž. Ljubljana: KUD France Prešeren, Institutum Studiorum Humanitatis – IHS, 

49−57. 

5. Bernik, I. (2004). Slovensko javno mnenje, povej, kdo srečen v deželi je tej! V: Malnar, B., 

Bernik, I. (ur.): S Slovenkami in Slovenci na štiri oči. Ob 70-letnici prof. Nika Toša. 

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 175−193 in 353. 

6. Blatnik Mohar, M. (1996. Premagovanje stresa – kaj mora storiti učitelj, ravnatelj, šolska 

oblast. Vzgoja in izobraževanje, 27 (3), 15–20. 

7. Bolin, F. (2007). A study of teacher job satisfaction and factors that influence it. Chinese 

education and society, 40 (5), 47−64. 

8. Brečko, D. (2006). Načrtovanje kariere kot dialog med organizacijo in posameznikom. 

Ljubljana: Planet GV. 

9. Brezposelni na dan 31.12.2009 (2009). 

www.rtvslo.si/files/Slovenija/mmc_rtv_-_11.1.2010_1_.xls, (19. 4. 2015). 

10. Brnot, U., Malešič, K. (2011). Mednarodni dan žensk 2011. 

http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=3768, 

(29. 1. 2016). 

11. Brookhart, S. M., Freeman, D. J. (1992). Characteristics of entering teacher candidates. 

Review of the educational research, 62, 1−35. 

12. Brown, R. (1995). Prejudice. Its social psychology. Cambridge: Blackwell. 

13. Calderhead, J., Shorrock, S. B. (1997). Understanding teacher education: case studies in the 

professional development of beginning teachers. London, Washington: The Falmer press.  

14. Cencič, M. (2004). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Gradivo za študente 

podiplomskega študija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

http://www.rtvslo.si/files/Slovenija/mmc_rtv_-_11.1.2010_1_.xls
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=3768


Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

250 
 

15. Cencič, M. (2002). Pisanje in predstavljanje rezultatov raziskovalnega dela. Kako se napiše 

in predstavi diplomsko delo (nalogo) in druge vrste raziskovalnih poročil. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

16. Cencič, M. (2000). Razlogi študentov za izbiro učiteljskega poklica. Vzgoja in 

izobraževanje, 31 (5), 53−58. 

17. Cencič, M. (1989). Nekdanji družbeni ugled učiteljev v povezavi z vrednotenjem njihovega 

poklica. Primorska srečanja, 13 (91/92), 143−145. 

18. Cvetek, S. (2005). Poučevanje kot profesija, učitelj kot profesionalec. Radovljica: Didakta. 

19. Černigoj Sadar, N. (1996). Prosti čas. V: Svetlik, I. (ur.): Kakovost življenja v Sloveniji. 

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 197−212. 

20. Černigoj Sadar, N., Brešar, A. (1996a). Vpliv socialnega položaja na zdravstveno stanje. V: 

Svetlik, I. (ur.): Kakovost življenja v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 

183−196. 

21. Černigoj Sadar, N., Brešar, A. (1996b). Kakovost življenja v različnih življenjskih obdobjih. 

V: Svetlik, I. (ur.): Kakovost življenja v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 

265−286. 

22. Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. London: Falmer 

press. 

23. Delovna zakonodaja za vzgojno-izobraževalne zavode. (2003). Jesenice: Antus. 

24. Demšar, I. (2008). Pomen socialne opore pri preprečevanju izgorelosti učiteljev. Sodobna 

pedagogika, 59 (3), 124–140. 

25. Depolli Steiner, K. (2008). Raziskovalni pristopi v proučevanju stresa učiteljev. Sodobna 

pedagogika, 59 (1), 136–153. 

26. Depolli, K. (2003). Povzročitelji stresa pri učiteljih. Sodobna pedagogika, 54 (3), 66−77. 

27. Depolli, K. (1999). Stres na delovnem mestu osnovnošolskega učitelja predmetnega pouka. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 

28. Dougan, K. (1993). Psihosocialne obremenitve strokovnjakov v poklicih pomoči. Ptički brez 

gnezda, 16 (32), 113–122. 

29. Draft common european principles for teacher and trainer competences and qualifications. 

(2005). 

             http://www.helsinki.fi/vokke/dokumentit/Common_Principles_Draft02032005.pdf, 

            (10. 4. 2010). 

http://www.helsinki.fi/vokke/dokumentit/Common_Principles_Draft02032005.pdf


Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
251 

 

 

 

30. Everton, T., Turner, P., Hargreaves, L. Pell, T. (2007). Public perceptions of the teaching 

profession. Research papers in education, 22 (3), 247−265. 

31. Fatur, S. (1990). Razsežnosti in meje učiteljeve poučevalne svobode. V: Velikonja, M. (ur.): 

Učitelj, vzgojitelj – družbena in strokovna perspektiva. Zbornik gradiv s posveta, Bled, 

27. in 28. september 1990. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 

102−104. 

32. Ferligoj, A. (1996). Satisfaction in Slovenia. V: Saris, W. E., Veenhoven, R., Scherpenzeel, 

A. C., Bunting, B. (ur.): A Comparative study of satisfaction with life in Europe. 

Budapest: Eötvös University Press. 

33. Ferligoj, A., Rener, T., Ule, M. (1990). Ženska, zasebno, politično ali »Ne vem, sem 

neodločena«. Ljubljana: Domus. 

34. Flere, S. (2000). Sociološka metodologija. Temelji družboslovnega raziskovanja. Maribor: 

Pedagoška fakulteta. 

35. Galton, M. J., MacBeath, J. E. C. (2008). Teachers under pressure. Los Angeles: SAGE. 

36. Glavač, U. (1999). Učitelj in stres. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze 

v Ljubljani. 

37. Gold, Y., Roth, R. A. (1994). Teachers managing stress and preventing burnout: the 

professional health solution. London, Washington: The Falmer press. 

38. Gutman, A. (2001). Demokratična vzgoja. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev 

šolskega polja. 

39. Hafner, M. (2013). Slovenski učitelj in njegov profesionalizem. Sodobna pedagogika, 64 (3), 

56–68. 

40. Horvat, M. (2001). Latentna struktura prostora izgorevanja in njegovih determinant v 

slovenskih vzgojnih zavodih, mladinskih in prevzgojnem domu. Socialna pedagogika, 5 

(2), 169–191. 

41. Horvat, Z. (2001). Poklic učitelja in stresne obremenitve. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

42. Hozjan, D. (2004). Učiteljeva poklicna identiteta. Sodobna pedagogika, 55 (Posebna izdaja), 

134-143. 

43. Huberman, M. (1993). The lives of teachers. London: Cassell. 

44. Ignjatović, M., Trbanc, M. (2007). Mladi in zaposlitev: objektivna dejstva in percepcije 

mladih. V: Krpič, T. (ur.): Družba med solidarnostjo in tekmovalnostjo. Zbornik 22. 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

252 
 

Slovenskega sociološkega srečanja, Ptuj, 19. – 20. oktober 2007. Ptuj: Slovensko 

sociološko društvo, 13. 

45. Initial training and transition to working life. General lower secondary education. Report I. 

The teaching profession in Europe: profile, trends and concerns. Keytopics in education 

in Europe. Volume 3. (2002). 

http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/en/FrameSet1.htm 

46. Ivančič, A. (1996). Vseživljenjsko izobraževanje in socialna neenakost. V: Svetlik, I. (ur.): 

Kakovost življenja v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 45−79. 

47. Ivanuš Grmek, M., Javornik Krečič, M. (2005). Mnenja študentov o ustrezni izbiri študija. 

Pedagoška obzorja, 20 (2), 51–60. 

48. Javornik, M. (ur.) (1997). Veliki splošni leksikon v osmih knjigah. P – Rž. Ljubljana: DZS, 

3280−3282. 

49. Javornik Krečič, M., Ivanuš Grmek, M. (2005). The reasons students choose teaching 

professions. Educational studies, 31 (3), 265–274. 

50. Jeraj, B. (2013). Pomen spola razrednih učiteljev pri vzgoji in izobraževanju dečkov in 

deklic. Doktorska disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

51. Jeraj, B. (2008). Razredni učitelj – podzastopanost moškega spola. Sodobna pedagogika, 59 

(1), 78–101. 

52. Jogan, M. (2004). Spolna neenakost kot (ne)samoumevna značilnost sodobne slovenske 

družbe. V: Malnar, B., Bernik, I. (ur.): S Slovenkami in Slovenci na štiri oči. Ob 70-

letnici prof. Nika Toša. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 265−286. 

53. Jogan, M. (2001). Seksizem v vsakdanjem življenju. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

54. Jurančič, I. (1990). Vrednotenje pedagoškega dela. V: Velikonja, M. (ur.): Učitelj, vzgojitelj 

– družbena in strokovna perspektiva. Zbornik gradiv s posveta, Bled, 27. in 28. 

september 1990. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 58−62. 

55. Juriševič, M., Devetak, I., Glažar, S. A., Razdevšek-Pučko C., Valenčič Zuljan, M., Vogrinc, 

J. (2008). Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Zastopanost poklicne vzgoje v študijskih programih za učitelje in svetovalne delavce. 

Zaključno raziskovalno poročilo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

56. Kanduč, Z. (2003). Onkraj zločina in kazni. Ljubljana: Študentska založba. 

57. Kant, I. (1987). Spor fakultet. Vestnik ZRC SAZU, 8 (1), 14−37. 

http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/en/FrameSet1.htm


Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
253 

 

 

 

58. Knap, Ž., Petric, I. (1984). Socializacijski vzorci in emancipacija pri izbiri poklica. V: Jogan, 

M. (ur.): Emancipacija v jugoslovanski družbi: protislovja in problemi. Zbornik, Škofja 

Loka, 25. in 26. oktober 1984. Ljubljana: Center za družbenopolitično izobraževanje pri 

FSPN, 377−380. 

59. Kobolt, A. (1993). Faktorji stresa v socialnih in pedagoških poklicih. V: Kolenec, F. M. idr.: 

Psihohigiena. Referati s seminarja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 

šport, 25−40. 

60. Kozmik, V. (1996). Zakaj Urad za žensko politiko? V: Bogovič, L., Skušek, Z. (ur.): Spol: Ž. 

Ljubljana: KUD France Prešeren, Institutum Studiorum Humanitatis – IHS, 40−48. 

61. Kralj, A., Rener, T. (2007). Poklic posebne vrste. V: Sedmak, M., Medarič, Z. (ur.): Med 

javnim in zasebnim. Ženske na trgu dela. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-

raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 

211−234. 

62. Kramberger, A. (2007). Strukturni razlogi težje zaposljivosti mladih v Sloveniji. V: 

Kramberger, A., Pavlin, S. (ur.): Zaposljivost v Sloveniji – analiza prehoda iz šol v 

zaposlitve: stanje, napovedi, primerjave. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 64−102. 

63. Kump, S. (2010). Akademske kariere žensk. Sodobna pedagogika, 61 (3), 46–64. 

64. Layard, R. (2005). Happiness and public policy: a challenge to the profession, 1−15. 

http://cep.lse.ac.uk/textonly/_new/staff/layard/pdf/RL425c-090805-Happiness-and-

public-policy.pdf, (25. 4. 2010). 

65. Lešnik, R. (1986). Pedagogika prostega časa v razvoju osebnosti. V: Jaušovec, N., Kramar, 

M. (ur.): Šola in razvoj osebnosti. Zbornik s posveta Program življenja in dela šole v 

funkciji razvoja osebnosti. Maribor: Pedagoška fakulteta, 109−116. 

66. Letni delovni načrt Osnovne šole Simona Jenka Kranj. Obveznost strokovnih delavcev. 

(2014). 

67. London, M., Noe, R. A. (1997). London 's career motivation theory: An update on 

measurement and research. Journal of career assessment, 5 (1), 61−80. 

68. Macdonald, D. (1995). The role of proletarianization in physical education attrition. 

Research quarterly of exercise and sport, 66 (2), 129−141. 

69. Marentič Požarnik, B. (2000). Profesionalizacija izobraževanja učiteljev - nujna 

predpostavka uspešne prenove. Vzgoja in izobraževanje, 31 (4), str. 4−11. 

http://cep.lse.ac.uk/textonly/_new/staff/layard/pdf/RL425c-090805-Happiness-and-public-policy.pdf
http://cep.lse.ac.uk/textonly/_new/staff/layard/pdf/RL425c-090805-Happiness-and-public-policy.pdf


Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

254 
 

70. Marjanovič Umek, L. (2004). Razvoj razlik med spoloma. V: Marjanovič Umek, L., 

Zupančič, M. (ur.): Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut 

Filozofske fakultete, 495−509. 

71. Mikuš Kos, A. (1990). Izčrpani pomočniki: izpraznjenost, ali po tuje izgorelost delavcev v 

službah pomoči. Naši razgledi, 39 (23), 704–705. 

72. Milharčič Hladnik, M. (1995). Šolstvo in učiteljice na Slovenskem. Ljubljana: Znanstveno in 

publicistično središče. 

73. Milharčič Hladnik, M. (1992). O poklicni identiteti učiteljev. V: Žagar, F. (ur.): Kaj hočemo 

in kaj zmoremo. Zbornik s posveta o problemih in perspektivah izobraževanja učiteljev. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 56−59. 

74. Maynard, Ch. (2000). Poklici. Ljubljana: Slovenska knjiga, 14. 

75. Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola 

za socialno delo. 

76. Mihalič, J., Skok, C. (1997). Stresogeni dejavniki učiteljevega dela. Pedagoška obzorja, 12 

(3–4), 170–178. 

77. Moja prva enciklopedija. Poklici. (2000). Tržič: Učila, 30−31. 

78. Morfejork WordPress (2015). 

https://morfejork.wordpress.com/tag/brezposelnost/, (18. 4. 2015). 

79. Mrmak, I. (1978). Prilozi marksističkom zasnivanju vaspitanja i obrazovanja. Beograd: 

Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. 

80. Muršak, J. (2009). Kriza poklicne identitete: vloga poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Sodobna pedagogika, 60 (1), 154–171. 

81. Musek, J. (2000). Nova psihološka teorija vrednot. Ljubljana: Educy, Inštitut za psihologijo 

osebnosti. 

82. Musek, J. (1997). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy. 

83. Musek, J. (1989). Spol, spolne vloge in vrednote. Anthropos, 20 (3−4), 124−137. 

84. Novak, M. (1996). Konceptualna vprašanja proučevanja kakovosti življenja. V: Svetlik, I. 

(ur.): Kakovost življenja v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 7−24. 

85. Oakley, A. (2000). Gospodinja. Ljubljana: Založba *cf. 

86. Peček, M., Lesar, I. (2006). Pravičnost slovenske šole: mit ali realnost. Ljubljana: Sophia. 

87. Peček, M. (1998). Avtonomnost učiteljev nekdaj in sedaj. Ljubljana: Znanstveno in  

publicistično središče. 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=https%3A%2F%2Fmorfejork.wordpress.com%2Ftag%2Fbrezposelnost%2F&ei=EYMxVc3DAoG2sgGGpYS4Bg&usg=AFQjCNHpdtPiveGbt_WHfYLtZSSN7Kr6Yw
https://morfejork.wordpress.com/tag/brezposelnost/


Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
255 

 

 

 

88. Pergar Kuščer, M. (2000). Gogalovo pojmovanje učitelja kot osebnostnega človeka in 

njegovo razumevanje spoštovanja. Sodobna pedagogika, 51 (5), 160–171. 

89. Perme, E. (1996). Odrasli se učimo drugače. Andragoška spoznanja, 2 (3), 13−15. 

90. Plemenitaš, J. (1986). Vpliv interesnih dejavnosti na izbiro poklica. V: Jaušovec, N., Kramar, 

M. (ur.): Šola in razvoj osebnosti. Zbornik s posveta Program življenja in dela šole v 

funkciji razvoja osebnosti. Maribor: Pedagoška fakulteta, 117−125. 

91. Plevnik, T. (2011). Razvrščanje izobrazb v Sloveniji v razmerju do mednarodnih referenčnih 

klasifikacijskih orodij. Sodobna pedagogika, 62 (4), 102–124. 

92. Porcheddu, A. (1996). Izobraževanje učiteljev. V: De Bartolomeo, M., Tiriticco, M. (ur.): 

Vsebine in problemi sodobne pedagogike. Antologija in razprave. Nova Gorica: Educa, 

163−168. 

93. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Uradni list RS, št. 

54/02, 123/08, 44/09 in 18/10)  (2002, 2008, 2009 in 2010). 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272#, (15. 12. 2014). 

94. Pravila za določanje obsega letne delovne obveznosti strokovnih delavcev. Sindikat vzgoje 

in izobraževanja Slovenije. (2006). 

http://www2.sviz.si/media/pravilnik-o-letni-delovni-obveznosti.pdf, (29. 1. 2016). 

95. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Simona Jenka 

Kranj. Opis delovnih mest s kataloškimi podatki. Priloga 1. (2014)  

96. Ramanigopal, C. S. (2008). Self-esteem and decision making styles of school teachers. 

Journal of the Indian Academy of applied psychology, 34 (Special issue), 145−150. 

97. Razdevšek Pučko, C. (2000). Primerjalne prednosti in slabosti izobraževanja učiteljev v 

Sloveniji - II. del. Vzgoja in izobraževanje, 31 (5), 21–29.  

98. Razpis, prijave, omejitve in minimumi (1. rok) − Pedagoška fakulteta UL. (2014). 

http://www.vpis.uni-lj.si/Prijave%20arhiv/ul_pef.pdf, (13. 12. 2014). 

99. Rener, T. (2008a). Prekarizacija učiteljskega poklica (ali: naprej v fevdalizem?). V: Lukič, 

G., Močnik, R. (ur.): Sindikalno gibanje odpira nove poglede. Zbornik. Ljubljana: Zveza 

svobodnih sindikatov Slovenije, 101−108. 

100. Rener, T. (2008b). Goffman: o spolu in spolni razliki. Dialogi, 44 (10), 41–51. 

101. Rener, T. (2000). O delu »iz ljubezni«. V: Oakley, A.: Gospodinja. Ljubljana: Založba 

*cf, 279−298. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20022686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20085575
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20092228
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2010767
http://www.vpis.uni-lj.si/Prijave%20arhiv/ul_pef.pdf


Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

256 
 

102. Rener, T. (1996). Odpiranje prostorov? O situaciji univerzitetnih ženskih študijev. V: 

Bogovič, L., Skušek, Z. (ur.): Spol: Ž. Ljubljana: KUD France Prešeren, Institutum 

Studiorum Humanitatis – IHS, 58−67. 

103. Repanšek, Z. (2009). Analiza dejavnikov, ki vplivajo na izbiro srednje šole in analiza 

ocene kakovosti šolske svetovalne službe. Sodobna pedagogika, 60 (3), 134–154. 

104. Resman, M. (1990). Učitelj – uslužbenec, strokovnjak, oseba in osebnost. V: Velikonja, 

M. (ur.): Učitelj, vzgojitelj – družbena in strokovna perspektiva. Zbornik gradiv s 

posveta, Bled, 27. in 28. september 1990. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev 

Slovenije, 31−36. 

105. Ruble, D. N., Martin, C. L. (1998). Gender development. V: Damon, W., Lerner, R. M., 

Kuhn, D., Siegler, R. S., Eisenberg, N., SiegelIrving, E., Renninger, A. (ur.): Handbook 

of child psychology. New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: 

John Wiley in Sons, Inc, 933−1016. 

106. Rupar, B. (2007). Poklicna/karierna orientacija kot medpredmetno področje v osnovni 

šoli. V: Žakelj, A. (ur.): Kurikul kot proces in razvoj. Zbornik prispevkov s posveta, 

Postojna, 17. – 19. 1. 2007. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 221−229. 

107. Rupar, B., Žvokelj, M. (2001). Poklicna orientacija v petem in šestem razredu osnovne 

šole. Priročnik za poklicno vzgojo in svetovanje. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

108. Rus, V., Toš, N. (2005). Vrednote Slovencev in Evropejcev. Analiza vrednotnih orientacij 

Slovencev ob koncu stoletja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK. 

109. Sagadin, J. (2001). Pregledno o kvalitativnem empiričnem pedagoškem raziskovanju. 

Sodobna pedagogika, 52 (2), 10–25. 

110. Sagadin, J. (1995a). Standardizirani intervju. Sodobna pedagogika, 46 (3–4), 101–111. 

111. Sagadin, J. (1995b). Nestandardizirani intervju (1. del). Sodobna pedagogika, 46 (7–8), 

311–322. 

112. Sagadin, J. (1995c). Nestandardizirani intervju (2. del). Sodobna pedagogika, 46 (9–10), 

425–435. 

113. Sagadin, J. (1993a). Anketni vprašalnik. Sodobna pedagogika, 24 (3–4), 158–166. 

114. Sagadin, J. (1993b). Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo in šport, 119–174.  

115. Samaluk, B., Turnšek, N. (2011). Osveščanje o mehanizmih diskriminacije – nekaj 

rezultatov pilotne evalvacijske študije. Sodobna pedagogika, 62 (3), 182–205. 



Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
257 

 

 

 

116. Schmidt, V. (1988a). Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem I. Ljubljana: 

Delavska enotnost. 

117. Schmidt, V. (1988b). Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem II. Ljubljana: 

Delavska enotnost. 

118. Schmidt, V. (1988c). Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem III. Ljubljana: 

Delavska enotnost. 

119. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (2014).  

       http://www.sviz.si/, (15. 12. 2014). 

120. Skale, L. (1990). Poti k boljšemu razumevanju in vrednotenju dela učiteljev s strani 

družbe. V: Velikonja, M. (ur.): Učitelj, vzgojitelj – družbena in strokovna perspektiva. 

Zbornik gradiv s posveta, Bled, 27. in 28. september 1990. Ljubljana: Zveza društev 

pedagoških delavcev Slovenije, 134−137. 

121. Skerbinek, M. (1991). Kaj učitelji menijo o obremenjenosti njihovih učencev s šolskim 

delom in svoji lastni obremenjenosti? Sodobna pedagogika, 42 (2), 579–584. 

122. Skubic Ermenc, K. (2014). Sofija Vrcelj: Ali je menedžment (v izobraževanju) moško 

delo? Sodobna pedagogika, 65 (4), 142–143. 

123. Slabe Erker, R., Lavrač, V. (2009). Povečanje kvalitete življenja v Sloveniji. Možnosti za 

uveljavitev alternativnega koncepta družbenega razvoja. Ljubljana: Inštitut za 

ekonomska raziskovanja. 

124. Snoj, M. (2003). Slovenski etimološki slovar. 2. pregledana in dopolnjena izdaja. 

Ljubljana: Modrijan, 537. 

125. Standardna klasifikacija poklicev. (2003). Ljubljana: Bonex, 85−88. 

126. Super, D. E. (1984). Career and life development. V: Brown, D., Brooks, L.: Career 

choice and development. San Francisco: Jossey-Bass, 192−234. 

127. Svetlik, I. (1996a). Kakovost delovnega življenja. V: Svetlik, I. (ur.): Kakovost življenja v 

Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 161−182. 

128. Svetlik, I. (1996b). Zadovoljstvo z življenjem in z delom. V: Svetlik, I. (ur.): Kakovost 

življenja v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 337−351. 

129. Šalehar Stupica, M. A. (1996). Stres v šoli, nadloga za učenca in učitelja. V: Stergar, E. 

idr.: Obvladovanje stresa ali kako ukrotiti tigra in se pri tem celo zabavati. Ljubljana: 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 11−26. 

http://www.sviz.si/


Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

258 
 

130. Ščuka, V. (2008). Izgorelost managerjev. V: IV. Wellness kongres. Zbornik predavanj, 

Terme Ptuj, 8. – 9. 11. 2008. Ptuj: Zavod za tehnično izobraževanje, 55−81. 

131. Ščuka, V. (1999). Izgorelost delavcev v službah pomoči. Defektologica slovenica, 7 (2), 

64–69. 

132. Šinkovec, J. (1994). Omejevanje svobode poklica. Pravna praksa, 13 (7), str. 1. 

133. Tavčar Krajnc, M. (2007). Razlike v percepciji študija in bodočega poklica med 

študentkami in študenti Univerze v Mariboru. V: Bahovec, T. (ur.): Frauen.Mӓnner: 

Universitӓten, univerze, universitàKlagenfurt Koper Ljubljana Maribor Trieste Udine. 

Klagenfurt - Celovec: Drava, 207−221. 

134. Trg dela in zaposlovanje. Urad Vlade RS za enake možnosti. (2010). 

http://www.uem.gov.si/index.php?id=859&no_cache=1, (30. 5. 2010). 

135. Troman, G., Woods, P. (2001). Primar  teachers  stress. London, New York: 

Routledge/Falmer. 

136. Turnšek, N. (1996). Vloga duševnega zdravja v kakovosti življenja. IB revija za 

strokovna in metodološka vprašanja trajnostnega razvoja, 30 (11-12), 3−10. 

137. Učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi delavci. Statistični urad RS. (2013). 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp, (29. 1. 2016). 

138. Ule, M. (2015). Vloga staršev v izobraževalnih potekih otrok v Sloveniji. Sodobna 

pedagogika, 66 (1), 30–45. 

139. Ule, M. (2010). Prikrite spolne neenakosti v izobraževalnih potekih in prehodih. Sodobna 

pedagogika, 61 (3), 16–29. 

140. Ule, M. (2008). Za vedno mladi? Socialna psihologija odraščanja. Ljubljana: Fakulteta 

za družbene vede. 

141. Ule, M. (2004). Socialna psihologija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

142. Valenčič Zuljan, M. (2001a). Modeli in načela učiteljevega profesionalnega razvoja. 

Sodobna pedagogika, 52 (2), 122–141. 

143. Valenčič Zuljan, M. (2001b). Pojmovanje poklica pri študentih razrednega pouka na 

začetku študija. Pedagoška obzorja, 16 (2), 34−52. 

144. Veenhoven, R. (1996). The study of life satisfaction. V: Saris, W. E., Veenhoven, R., 

Scherpenzeel, A. C., Bunting, B. (ur.): A Comparative study of satisfaction with life in 

Europe. Budapest: Eötvös University Press. 

http://www.uem.gov.si/index.php?id=859&no_cache=1
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp


Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
259 

 

 

 

145. Vertot, N., Divjak, M., Brnot, N. (2010). Menedžerke v Sloveniji. Ljubljana: Statistični 

urad Republike Slovenije. 

146. Virant, C. (1978). Dinamika razvoja »poklicnih« interesov osnovnošolcev. Ljubljana: 

Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani. 

147. Watts, A. G., Guichard, J., Plant, P., Rodriguez, M. L. (1997). Izobraževalno in poklicno 

usmerjanje v Evropski skupnosti. Ljubljana: Izida. 

148. Wilhelm, K., Dewhurst Savellis, J., Parker, G. (2000). Teacher stress? An analysis of 

why teachers leave and why they stay. Teachers and teaching: theory and practice, 6 (3), 

291−304. 

149. Working conditions and pay. General lower secondary education. Report III. The 

teaching profession in Europe: profile, trends and concerns. Keytopics in education in 

Europe. Volume 3. (2003). 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/040EN.pdf, (5. 2. 2010). 

150. Youngs, B. B. (2001). Obvladovanje stresa za vzgojitelje in učitelje. Priročnik za 

uspešnejše odzivanje na stres. Ljubljana: Educy. 

151. Zakrajšek, H. (1997). Izbira poklica. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

152. Zaviršek, D. (2001). Spol na ljubljanski univerzi. V: Majerhold, K. (ur.): Ali se univerza 

vrti v krogu svoje moči? Ljubljana: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani – Zavod 

Radio Študent, 69−81. 

153. Zgaga, P. (2002). Šolsko polje: Teme iz filozofije edukacije in edukacijskih strategij. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

154. Zdovc, A. (1998). Izgorelost strokovnjakov na centrih za socialno delo. Socialno delo, 37 

(3–5), 319–327. 

155. Zupančič, M. (2004). Razvoj identitete in poklicno odločanje v mladostništvu. V: 

Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (ur.): Razvojna psihologija. Ljubljana: 

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 571−588. 

156. Žagar, I., Milharčič Hladnik M. (1996). Nekaj izhodiščnih prizadevanj za odpravo 

seksistične rabe jezika. V: Bogovič, L., Skušek, Z. (ur.): Spol: Ž. Ljubljana: KUD France 

Prešeren, Institutum Studiorum Humanitatis – IHS, 163−177. 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/040EN.pdf


Mojca Kralj Ciglič (2016): Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

260 
 

6. PRILOGE 

 

Priloge na koncu doktorske disertacije (1 – 5):  
 

Priloga 1: Slikovno gradivo o profesorskem poklicu 

Priloga 2: Vprašalnik za študentke razrednega pouka 

Priloga 3: Vprašalnik za profesorice razrednega pouka 

Priloga 4: Vprašalnik za inženirje  

Priloga 5: Vprašalnik za predstavnike in predstavnice nepedagoških poklicev  

 

Priloge na priloženem digitalnem mediju (CD) (6 – 11): 
 

Priloga 6: Rezultati vprašalnika pri študentkah razrednega pouka z opisi 

Priloga 7: Rezultati vprašalnika pri profesoricah razrednega pouka z opisi  

Priloga 8: Rezultati vprašalnika pri inženirjih z opisi 

Priloga 9: Rezultati vprašalnika pri predstavnikih in predstavnicah nepedagoških poklicev z opisi 

Priloga 10: Predstavitev rezultatov kot odgovorov na raziskovalne cilje z ugotovitvami 

Priloga 11: Seznam slik, tabel, grafov in prilog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


