
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, poučevanje na razredni stopnji 
 

 

 

 

 

 

 

Selma Brdar 

 

NAČINI KAZNOVANJA V OSNOVNI ŠOLI, KOT 

JIH ZAZNAVAJO UČENCI 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, poučevanje na razredni stopnji 
 

 

 

 

 

Selma Brdar 

 

NAČINI KAZNOVANJA V OSNOVNI ŠOLI, KOT 

JIH ZAZNAVAJO UČENCI 

 

Magistrsko delo 

 

 

Mentorica: dr. Marcela Batistič Zorec 

Somentorica: dr. Mojca Peček Čuk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 



 
 

 

 

 

″Učitelj se dotika večnosti; nikdar ne ve do kod bo segel njegov vpliv.″  

(Henry Brooks Adams) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Iskreno se zahvaljujem mentorici dr. Marceli Batistič Zorec in somentorici dr. Mojci Peček 

Čuk za vso pomoč, nasvete in strokovno usmerjanje pri pisanju magistrskega dela. 

Zahvaljujem se vsem ravnateljem, učiteljem in učencem, ki so omogočili izvedbo 

raziskovalnega dela. 

Najlepša hvala staršema, ki sta mi omogočila študij, zaročencu Edinu, sestri Saneli in 

prijateljici Ademdini, ki so mi vseskozi stali ob strani, me spodbujali in verjeli v moj uspeh. 

Hvala tudi vsem ostalim, ki so na kakršenkoli način prispevali k nastanku mojega 

magistrskega dela.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POVZETEK 

V magistrskem delu ugotavljam, kakšen odnos imajo učenci do različnih oblik kaznovanja. 

Zanima me, katerih oblik kaznovanja so že bili deležni, kako jih doživljajo in ali se jim zdijo 

učinkovite. 

V prvem poglavju teoretičnega dela predstavim definicije discipline različnih avtorjev. V 

drugem poglavju predstavim vrste discipline: preventivno disciplino in strategije preventivnega 

delovanja, s katerimi učitelj ohranja disciplino v šoli; omenim podporno disciplino in malo več 

pozornosti posvetim korektivni disciplini, ki je usmerjena v odzivanje na neprimerno vedenje. 

Nato definiram neprimerno vedenje in predstavim najpogostejše vzroke neprimernega vedenja, 

ki izhajajo iz družine, šole ali iz učenca samega. V četrtem in petem poglavju se posvetim kazni 

in kaznovanju. Dotaknem se zgodovine šolskega kaznovanja ter razlik med discipliniranjem in 

kaznovanjem. Predstavim oblike kaznovanja v šoli ter poglavje zaključim z alternativnimi 

vzgojnimi ukrepi, kot sta restitucija in mediacija. Nazadnje predstavim, kakšne učinke in 

posledice lahko ima kaznovanje za učenca ter katera čustva lahko učenci doživljajo ob 

kaznovanju. 

V empirični raziskavi uporabim kvantitativni raziskovalni pristop. V vzorec vključim 106 

učencev obeh spolov, ki so v šolskem letu 2015/2016 obiskovali 3. razred na različnih šolah z 

območja Gorenjske. Podatke obdelam s programom SPSS in jih prikažem s pomočjo grafov ali 

tabel. Zanima me, ali imajo v razredu postavljena pravila, ali so učenci sodelovali pri njihovem 

oblikovanju in ali menijo, da je kaznovanje ob kršenju pravil potrebno. Izvedeti želim, katere 

oblike kaznovanja uporabljajo učitelji in kako pogosto, kako učenci ocenjujejo učinkovitosti 

posameznih kazni in kakšna čustva ob tem doživljajo. Proučim tudi, ali se pojavljajo razlike 

glede na spol v odnosu do posameznega načina kaznovanja in čustev, povezanih z njim.  

 

Na osnovi rezultatov večina učencev meni, da sodelujejo pri oblikovanju razrednih pravil. 

Menijo tudi, da so pravila nujna, z njimi so večinoma seznanjeni in se strinjajo, da mora 

neprimernemu vedenju slediti kazen. Vzrokov, zakaj jih učitelj kaznuje, ne vidijo v 

nepriljubljenosti pri učitelju ali v kaznovanju brez vzroka. Najpogostejši načini kaznovanja so 

graja, mediacija in ukinitev odmora. Najučinkovitejši ukrep je po mnenju učencev pogovor, 

sledi obvestilo staršev. Najmanj učinkoviti pa so po njihovem mnenju ignoriranje, zapis imena 

na tablo in graja. Alternativne oblike bolj sprejemajo, saj ob njih doživljajo bolj prijetna čustva 

kot ob klasičnih oblikah. Med spoloma niso bile opažene bistvene razlike, razlika pa se je 

pokazala v doživljaju pogostosti nekaterih oblik kaznovanja. 

 

 

Ključne besede: disciplina, kazen, neprimerno vedenje, restitucija, mediacija, čustva. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Title: Primary school student’s perceptions of school punishments 

In the master's thesis I research the pupils perceptions of different forms of school punishment. 

Which forms of punishment did they experience, what are their perception of them and if they 

find them effective. 

In the first chapter in theoretical part I introduce the definition of discipline by various authors. 

In the second one I introduce types of discipline: preventative discipline and strategies that help 

teachers to eliminate inappropriate behaviour in class; I mention supportive discipline and 

devote a little more attention to corrective discipline, which is directed towards responding to 

inappropriate behaviour. In the third chapter I define inappropriate behaviour and present most 

common causes that are arising from families, school or pupil himself. Fourth and fifth chapters 

are focused on punishing and punishment. I also look into history of punishment and differences 

between discipline and punishment. Then I introduce forms of school punishments and looks 

into modern alternative educational measures, such as mediation and restitution. The effects 

and consequences of the punishment and which emotions pupils experience during the 

punishment are presented in the last part. 

In the empirical study I use the quantitative research approach. In the sample there are 106 

pupils from 3rd grade of different elementary schools from Gorenjska. Data are processed using 

SPSS program and displayed using graphs or tables. Pupils are asked about the classroom rules 

and whether they helped formulate them and if they believe in the necessarity of  the punishment 

for those who break the rules. My aims are to find out which forms of punishment teachers use 

and how often, how pupils evaluate the effectiveness of individual punishment and what 

emotions do they experience. I want to find out if there are differences according to sex, in 

relation to particular forms of punishment and emotions associated with it. 

The results have shown that pupils participate in the formulation of classroom rules. They know 

the classroom rules, think that rules are necessary and believe that punishment is necessary after 

inappropriate behaviour. They don't see reasons why the teacher punished them in the 

unpopularity or punishment without cause. The most common forms of punishment are 

complains, mediation and when teacher take the break from him. The most successful approach 

is conversation, then notice to parents. In their opinion the less effective punishments are 

ignoring, writing the names on the board and complains. Modern alternative educational 

measures are more accepted then classic ones, also having them experience more pleasant 

emotions than the classical forms of punishment. Difference according to sex was shown in the 

frequency of perceptions in some forms of punishment. 
 

 

 

Keywords: discipline, punishment, inappropriate behaviour, restitution, mediation, emotions. 
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І.  UVOD 
 

Učitelji se različno odzivajo na neprimerno vedenje učencev in kršenje šolskih pravil. 

Uporabljajo različne načine kaznovanja, pri čemer so nekateri načini uspešni, drugi ne. Vsak 

učitelj se na svoji karierni poti sprašuje, katere načine kaznovanja izbrati, da bodo ti čim bolj 

uspešni. V učiteljevih glavah se pogosto poraja tudi vprašanje, kako učenci doživljajo 

kaznovanje. Sem se odzval prav? Je bila kazen prestroga? Ker sem se s to problematiko tudi 

sama srečala v času poučevanja v okviru šolske prakse, sem se odločila, da jo raziščem. Zanima 

me, katere oblike kaznovanja so po mnenju učencev najbolj učinkovite in kako različne kazni 

vplivajo na učenca oziroma katera čustva mu vzbujajo. Ker verjamem, da se učitelj od učencev 

lahko veliko nauči, sem se odločila, da bom odgovore na svoja vprašanja iskala pri učencih. 

V teoretičnem delu bom začela s predstavijo definicije discipline različnih avtorjev, saj je ta 

pomembna za razumevanje naše tematike. Pogled na disciplino se je namreč spreminjal. 

Nekateri so bili zagovorniki stroge discipline, ki je temeljila na kaznovanju, drugi pa milejših 

oblik discipliniranja. 

Ker je disciplina širok pojem, bom predstavila vrste discipliniranja, s katerimi se srečamo v 

šoli. Pozornost bom namenila preventivni disciplini in strategijam preventivnega delovanja, saj 

se mi te zdijo pomembne, ker z njimi lahko preprečimo marsikateri problem. Omenila bom 

podporno disciplino in nato malo več pozornosti namenila korektivni disciplini. Poznavanje te 

se mi zdi pomembno, saj nas nauči primernega odzivanja na neprimerno vedenje.  

Ker se kaznovanje povezuje z neprimernim vedenjem, se mi zdi pomembno definirati 

neprimerno vedenje in predstaviti najpogostejše vzroke neprimernega vedenja, ki izhajajo iz 

družine, šole ali učenca samega. 

Četrto poglavje bom namenila predstavitvi kazni in kaznovanja. Izpostavila bom problem in 

zapletenost, ki se pojavi pri izbiri kazni, saj je učenec tisti, ki določa, ali je nek odziv na 

neprimerno vedenje zanj kazen ali ne. Nekaj besed bom namenila tudi zgodovini šolskega 

kaznovanja. Ta se mi zdi zelo pomembna, saj se iz nje učimo. Dotaknila se bom tudi razlike 

med discipliniranjem in kaznovanjem, z opredelitvijo katerih sem imela tudi sama težave. 

Nekateri avtorji namreč ločujejo med kaznovanjem in discipliniranjem, drugi ju enačijo, spet 

tretji pa govorijo o kaznovanju kot enem izmed načinov discipliniranja. 

Peto poglavje bom namenila kaznovanju v šoli. Predstavila bom klasične oblike kaznovanja, 

večjo pozornost pa bom namenila alternativnim vzgojnim ukrepom, kot sta restitucija in 

mediacija. Ker se mi zdi pomembno, da se učitelji zavedamo, da imamo velik vpliv na učence, 

bom na koncu teoretičnega dela predstavila, kakšne učinke in posledice lahko ima kaznovanje 

za učenca ter katera čustva lahko učenci doživljajo ob kaznovanju. 

V empiričnem delu bom predstavila rezultate izvedene raziskave, katere osnovni namen je bil 

ugotoviti, katere načine kaznovanja uporabljajo učitelji v OŠ in kako otroci to doživljajo. 

Ugotavljala bom, kakšno je mnenje učencev o razrednih pravilih, katerih vrst kaznovanja so 

bili deležni in kako pogosto. Zanimalo me bo tudi mnenje učencev o razlogih za kaznovanje. V 

nadaljevanju bom ugotavljala, katere kazni učenci ocenjujejo kot najučinkovitejše in katere kot 

najmanj učinkovite ter katera čustva doživljajo ob različnih načinih kaznovanja. 
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ІІ. TEORETIČNI DEL 
 

1. KAJ JE DISCIPLINA 
 

Soočanje z disciplino v šoli je problem, ki je v šolskem prostoru prisoten že od nekdaj in 

učiteljem še vedno predstavlja velik izziv. Neuspešno reševanje tega problema ovira normalen 

potek pouka in soustvarja problematično in neprimerno vedenje učencev, ki mu sledita 

discipliniranje in kaznovanje. Ker je disciplina širši pojem in zajema kaznovanja, bom najprej 

podala nekaj definicij discipline. 

Različni avtorji različno opredeljujejo termin disciplina. Termin je v Slovenskem etimološkem 

slovarju (1997, str. 92) opredeljen v treh pomenih, in sicer kot stroka, panoga, kot sistem pravil 

in kot ukrepanje oz. kaznovanje.  

V Pedagoški enciklopediji (1989, str. 134−135) je disciplina opredeljena kot red, predpis, ki se 

ne vzdržuje s pokornostjo in slepo poslušnostjo, temveč iz prepričanja, da je tako stanje nujno 

potrebno za normalno življenje in delo posameznika v družbi. Prava pedagoška disciplina je 

zavestna in delovna disciplina, ki preraste v samodisciplino. Ta je brez zunanjih pritiskov in 

nadzora in ni odvisna od zunanje avtoritete. 

M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 56) disciplino pojmujeta kot sredstvo in kot cilj. Kot 

sredstvo za doseganje norm, pravil, s čimer sta disciplina in neprimerno vedenje tesno 

povezana, in kot cilj, ko je govora o nekom, ki je discipliniran in ravna v skladu z normami in 

s pravili, in nekom, ki je samodiscipliniran in samoiniciativno ravna v skladu s pravili. 

Beseda disciplina izhaja iz latinske besede disciplina, ki pomeni učenje. Prvotni pomen besede 

vključuje samodisciplino, ki je potrebna, da opravimo neko delo, da usmerimo svoje potenciale 

k cilju. V naši kulturi ima beseda spremenjen pomen in negativen prizvok. Povezujemo jo z 

nečim neprijetnim (Pšunder, 2004, str. 61). 

Disciplina je nujno potrebna v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah, da omogoča uresničevanje 

zastavljenih ciljev (Pšunder, 2004). Discipliniranost je nujen pogoj za učinkovitost učenja. 

Kaže se v redu in miru v učilnici, ki sta nujna za uspešen in učinkovit potek šolskega procesa. 

Ključ do discipline se skriva v dobro načrtovanih in pripravljenih učnih dejavnostih ter v drugih 

veščinah, ki omogočajo učinkovito in uspešno poučevanje (Kyriacou, 1997). 

Cilji discipline so vzpostavljanje in vzdrževanje pogojev, temeljnih za napredovanje šolskega 

dela, ter priprava učencev za uspešno sodelovanje v organizirani družbi posameznikov. Bear 

(1998, v Pšunder, 2004 str. 63) izpostavlja kratkoročni in dolgoročni cilj discipline. Kratkoročni 

cilj je kontrola in upravljanje disciplinskih problemov, dolgoročni cilj pa povezuje z razvojem 

samodiscipline. 

O enotni definiciji discipline je težko govoriti, saj avtorji termin opredeljujejo z različnih 

vidikov. Pogled na disciplino se je skozi leta spreminjal. Nekateri so zagovarjali strogo 

disciplino s poudarkom na kaznovanju, drugi pa so bili zagovorniki milejših oblik 

discipliniranja. 

Komensky (v Klapan in Vrcelj, 1992) je zagovarjal, da je disciplina nujno potrebna za delovanje 

šole in da jo je treba vzdrževati z zgledom, organizacijo dela, s pravilnim izkoriščanjem otroških 

sil in z grajo. Šolo brez discipline je primerjal z mlinom brez vode.
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Tako kot se mlin brez vode ustavi, šola, v kateri ni discipline, zastane. Disciplino je enačil z 

nečim grenkim, a koristnim. 

Kant (v Kroflič, 1988, str. 156−158) je trdil, da mora disciplina človeka omejiti in s tem 

preprečiti največjo nevarnost otrokom, ki jo po njegovem mnenju predstavlja neposlušnost. 

Opustitev discipline se mu zdi veliko zlo, saj je menil, da spodrsljajev v disciplini ni mogoče 

popraviti in so ti vedno prisotni. Poudarjal je tudi pomen prisilne discipline. Ta ne sme zlomiti 

otrokove volje, temveč je njena vloga le pravilna usmeritev (prav tam). 

Makarenko (1950, v Pedagoška enciklopedija, 1989) je zagovarjal zavestno in iniciativno 

disciplino. Ta temelji na točno določenem sistemu pravil, ki jih posameznik upošteva brez 

zunanje prisile. Zanj disciplina ni samo sredstvo, temveč tudi rezultat vzgoje. Je pedagoški 

inštrument, s katerim dosežemo spremembe pri ljudeh. 

Kroflič (1997) disciplino razume kot zagotavljanje pogojev, ki prispevajo k optimalnemu 

razvoju otrokovih potencialov in omogočanju otrokovih potreb po varnosti, sprejetosti, 

spodbujanju osebnostne rasti in osamosvajanju. 

Kot je mogoče razbrati, avtorji disciplino pojmujejo različno. Vsem pa je skupno, da 

izpostavljajo enega izmed ciljev discipline, bodisi kratkoročni cilj, kot je kontrola in upravljanje 

z disciplinskimi problemi, ali dolgoročni cilj, ki pa je povezan s samodisciplino. Starejši avtorji 

so večinoma osredotočeni na disciplino, ki ima bolj negativen prizvok kaznovanja, novejši 

avtorji pa disciplino povezujejo s samodisciplino. 

 

2. VRSTE DISCIPLINE 
 

V prejšnjem poglavju sem ugotovila, da ima disciplina več definicij in da gre za dokaj širok 

pojem. V nadaljevanju pa bom predstavila vrste discipline, ki jih učitelj uporablja v šoli. Namen 

poglavja je predstaviti tako preventivno kot podporno disciplino, ki jima je treba posvečati 

veliko pozornosti, da ne bi prišlo do konfliktov med učenci in učiteljem. Predstavljene so 

različne strategije preventivnega delovanja, nekaj besed pa je namenjenih tudi šolskim 

pravilom, ki imajo po mojem mnenju veliko vlogo pri nastanku konflikta in doživljanju 

kaznovanja. Tu se problem pojavi predvsem, kadar so učenci kaznovani, ne da bi vedeli zakaj. 

Učenci morajo po mojem mnenju poznati šolska pravila in biti z njimi seznanjeni. Ne moremo 

jih kaznovati za neupoštevanje pravil, če z njimi niso seznanjeni. Verjamem, da ima 

seznanjenost s šolskimi pravili velik pomen pri doživljanju učencev ob različnih načinih 

kaznovanja, saj se v primeru, če so seznanjeni s pravili, zavedajo svojega dejanja in zato 

drugače sprejmejo kazen. Poleg pravil se dotaknem tudi nagrajevanja, ki se ga lahko 

poslužujemo pri vseh treh vrstah discipliniranja. Nazadnje pa predstavim tudi korektivno 

disciplino, ki ima za našo temo poglavitni pomen, saj ta zajema tudi kaznovanje, ki mu v 

nadaljevanju posvečamo več pozornosti. 

Da bi se znali uspešno spopasti z reševanjem disciplinskih problemov, je poglavitno, da 

poznamo in uporabljamo vse tri vrste discipliniranja. Učinkovit pristop obvladanja disciplinskih 

problemov je namreč sestavljen iz treh vrst discipline (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 56−57): 

- preventivne discipline, 

- podporne discipline in 

- korektivne discipline. 
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2.1 PREVENTIVNA DISCIPLINA 
 

Za izognitev večjim disciplinskim problemom je bistvenega pomena preventivna disciplina. Z 

učinkovitim preventivnim delovanjem preprečimo manjšim, že nastalim problemom, da bi se 

razširili in postali težje obvladljivi. Različni avtorji izpostavljajo različne elemente preventivne 

discipline, ki so jim skupni dobra klima, priprava in izvedba pouka ter organizacija in vodenje 

razreda (Pšunder, 2004, str. 110−112). Izpostavila bom nekaj strategij preventivnega delovanja 

po avtorjih Kyriacou in Bear. 

 

2.1.1. STRATEGIJE PREVENTIVNEGA DELOVANJA 

 

Kyriacou (1997, str. 112−114) predlaga naslednje strategije za preprečevanje neprimernega 

vedenja: 

- pozorno opazovanje učilnice: predlaga, da učitelj opazuje učence, jim pomaga, tako da 

ne moti drugih učencev; 

- kroženje: sprehod po učilnici in opazovanje učencev pomagata učiteljem odkriti, na 

kakšne težave naletijo učenci; 

- gledanje v oči: očesni stik z učenci je zelo pomemben. Učitelj učencu, ki se neprimerno 

vede, z očesnim stikom nakaže, da ne podpira njegovega vedenja; 

- usmerjena vprašanja: z usmerjenimi vprašanji na določenega učenca učitelj učenca 

opozori in ga ponovno vključi v sodelovanje; 

- neposredna bližina: gibanje po učilnici daje znak učencem, da jih učitelj opazuje in da 

je opazil njihovo nesodelovanje. Pri tem učitelj ne rabi izgubljati besed in prekinjati 

pouka; 

- učna pomoč: učna pomoč, ki jo učitelji nudijo učencem, je eden izmed učinkovitih 

sredstev za preprečevanje neprimernega vedenja; 

- sprememba dejavnosti ali tempa: učitelj mora biti pozoren na učence in ugotavljati ter 

prilagajati hitrost tempa ali učno dejavnost; 

- zaznavanje neprimernega vedenja: učencu je treba dati vedeti, da je njegovo neprimerno 

vedenje opaženo. Učitelji lahko to naredijo že tako, da usmerijo pogled na motečega 

učenca. Učencu je treba dati vedeti, da je njegovo vedenje opaženo in da ni odobravano. 

Če je tako vedenje namerno prezrto, se lahko prelevi v pogostejše in hujše oblike 

neprimernega vedenja. S prestrogo obravnavo neprimernega vedenja pa učitelj lahko po 

nepotrebnem ustvarja konflikt; 

- zaznavanje nespoštljivosti: na pomanjkanje spoštovanja in vljudnosti učencev se je 

treba odzvati in jih tudi opozoriti. Učencem s tem pokažemo, kakšne standarde 

obnašanja pričakujemo od njih. Učiteljevo neodzivanje dopušča učencu, da spodkopava 

njegovo avtoriteto; 

- premeščanje učencev: ob predhodnem nezaželenem opozorilu je sprejemljivo, da se 

učenca presede. Pomembno pa je, da učitelj učencu da vedeti, da je premeščanje v 

njegov prid in ni posledica zamere. 

Podobno kot Kyriacou pa razmišlja tudi Bear (1998, v Pšunder, 2004, str. 110−112), ki je 

združil poglede različnih avtorjev in tako oblikoval celovit model preventivne discipline.  
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Učinkovit razredni učitelj po njegovem mnenju uporablja naslednje strategije preventivnega 

delovanja: 

- se zanima za vsakega učenca (za njegovo družino, ljubljenčke …), 

- je zgled učencem in predstavlja model vedenja, ki ga zahteva tudi od učencev, 

- spodbuja aktivno sodelovanje učencev in jim dovoljuje soodločanje pri odločitvah, 

- si prizadeva za sprejetost učencev med vrstniki in prijateljstvo med sošolci, 

- upošteva in spoštuje različnost učencev, njihova mnenja in zanimanja, 

- poudarja poštenost, 

- preprečuje tekmovanje med učenci in socialne primerjave, 

- spodbuja naklonjenost med učenci, 

- vzdržuje stike s starši učencev, 

- daje pozitivne povratne informacije, spodbude in pohvale, 

- poskrbi za jasna pravila v razredu in šoli, 

- ustvari podpirajoče, sproščeno, prijazno, urejeno, produktivno razredno okolje. 

Kot vidimo, obstaja kar nekaj strategij preventivnega delovanja, s katerimi si lahko učitelji 

pomagajo. Bistvenega pomena za preprečevanje neprimernega vedenja sta pozorno opazovanje 

učencev in učiteljeva samokritičnost. Bistven element preventivnega delovanja pa je po mojem 

mnenju poznavanje šolskih pravil, zato bom tem posvetila malo več pozornosti. 

 

2.1.1.1. PRAVILA KOT POMEMBEN ELEMENT PREVENTIVNEGA DELOVANJA 

 

Pri preventivni disciplini ima oblikovanje pravil v razredu veliko vlogo, saj nejasna pravila 

pogosto vodijo do konfliktov.  

Obstajajo tri vrste pravil (Ažman, 2012, str. 92−93): 

- zahteve razrednika do učencev: oblikujejo se skladno s cilji, z zahtevami, s pričakovanju 

in z načrti. Učitelj je dolžan učencem pojasniti pomen in izvedbo pravil ter posledice, 

ki sledijo njihovemu neupoštevanju, 

- pričakovanja učencev do razrednika: tudi učenci imajo do razrednika neka 

pričakovanja, ki se kažejo predvsem v pravičnosti ravnanja in dobrem zgledu, 

- pravila obnašanja med učenci: pravila morajo odražati demokratične vrednote, ne sme 

jih biti veliko, biti morajo jasna in natančna. 

 

Ločimo med dvema pristopoma k oblikovanju pravil. Prvi pristop se imenuje avtoritarno 

vodenje, za katerega je značilno, da pravila določa učitelj, odnosi niso v ospredju, učitelj pa 

prevzame nadzor. Drugi pristop pa je demokratični, za katerega velja, da pri oblikovanju pravil 

sodelujejo vsi, kar vodi k njihovemu večjemu upoštevanju in boljšemu odnosu. Mlajšim 

učencem lahko pravila približamo s pomočjo igre vlog. Naloga učitelja je, da dosledno 

spremlja, kdo upošteva pravila in kdo ne, ter izvede tudi dogovorjene posledice (Ažman, 2012, 

str. 93−94). Da bi bila pravila čim bolj učinkovita, nam M. Pšunder (2011, str. 129−131) 

predstavi nekaj usmeritev: 

- pravila morajo biti skladna s šolskimi pravili, 



Selma Brdar: Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci, magistrsko delo 

___________________________________________________________________________ 
 

6 
 

- ne sme jih biti preveč niti premalo, 

- morajo biti jasna, razumljiva in izvedljiva, 

- morajo biti pozitivno naravnana, 

- pomembno je, da pri oblikovanju pravil sodelujejo vsi učenci, 

- pravila je treba učiti in jih tudi podkrepiti, 

- pri izvajanju pravil je pomembna doslednost. 

Da so pravila pomembna in predstavljajo ključni element uspešnega vodenja razreda, potrjujejo 

tudi raziskave Marzana s sodelavci (v Pšunder, 2011, str. 87), ki razkrijejo, da je v razredih brez 

pravil veliko več disciplinskih problemov kot v razredih, v katerih so pravila jasna in učinkovito 

izvedena. 

Blum (1999, str. 38−41) nas opozori na zanemarjanje preventivnega delovanja in preveliko 

osredotočenost na korektivno disciplino in težavne učence. Spomni nas, da so pridni učenci 

velikokrat zapostavljeni v učnem procesu, saj učitelj vso pozornost namenja tistim, ki 

povzročajo nedisciplino. Zaradi tega je prav, da omenim tudi nekaj o nagradah, ki so tako kot 

kazni prisotne v učnem procesu in prav tako kot kazni dvigajo veliko prahu in polemik. 

 

2.1.1.2. NAGRADE  

 

Eden izmed avtorjev, ki v nagrajevanju vidijo dober način tako preventivnega kot korektivnega 

delovanja, je Blum (1999). Nagrade se mu zdijo pomembne in koristne, meni, da jih nikoli ni 

preveč. V sklopu pohval predlaga različne načine, ki jih učitelj lahko uporablja in služijo tako 

za preventivno kot korektivno discipliniranje. Ti načini so (Blum, 1999, str. 29−30): 

- uporaba žiga oz. štampiljke: učencu žig oz. štampiljka služi kot takojšnja nagrada in 

priznanje za vzorno vedenje, 

- pohvale in priznanja: učence se na ta način motivira. Še posebej so pomembne pisne 

pohvale in priznanja, ki jih učenci dobijo na dom, 

- stenčas oz. karta na steni: z njo se javno beleži, kdo in kolikokrat je dobil priznanje oz. 

pohvalo. Je spodbuda za učence, da se še bolj potrudijo, saj tekmujejo s sošolci, 

- pohvala celemu razredu: s tem, ko pohvalimo cel razred, učenci občutijo pripadnost in 

drug drugega potegnejo k sodelovanju. V primeru neprimernega ravnanja pa pokažejo 

nestrinjanje s takim vedenjem. 

 

Avtor poudari, da bi bil sistem nagrajevanja uspešnejši, če bi bili učitelji enotni in bi uporabljali 

enak sistem ter nagrajevali za iste situacije. Poudari tudi pomembno vlogo, ki jo ima doslednost 

pri nagrajevanju. Na pomemben vpliv doslednosti pri nagrajevanju opozorita tudi M. Zupančič 

in Justin (1991, str. 19−20), ki hkrati poudarita pomembno vlogo, ki jo ima zmerna pogostost 

nagrad. Prepogosta uporaba namreč izniči pozitivni učinek, ki je bil dosežem s prvimi 

nagradami.  

Tudi S. Cowley (2005, str. 78−79) kot enega izmed najučinkovitejših načinov za izboljšanje 

vedenja izpostavi nagrajevanje. Meni, da je učinkovitost nagrajevanja odvisna od izbire 

nagrade. Ta mora biti premišljeno izbrana, saj si jo morajo učenci želeti in jo vsakič znova 

zaslužiti. Učenci se na nagrade in pohvale različno odzovejo. Velikokrat je njihov odziv 

povezan z družbo, v kateri se gibljejo. V očeh vrstnikov bi jim učiteljeva pohvala za dobro delo 

lahko spodkopavala ugled. Avtorica opozarja, da je treba biti pozoren tudi na način 
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nagrajevanja. V šolah oz. razredih, kjer otroci pohval ne sprejemajo dobro, ni zaželena javna 

pohvala učenca. Primernejše je, da učitelj takega učenca pohvali na samem.  

Kljub temu da zgoraj omenjeni avtorji izpostavljajo pozitivne učinke nagrajevanja, sem sama 

skeptična glede vloge, ki jo imajo nagrade. Nasprotniki nagrajevanja namreč izpostavljajo 

dejstvo, da so nagrade lahko demotivirajoče, saj spodbujajo zunanjo motivacijo. To dejstvo 

podpirajo tudi sodobne raziskave (Warneken in Tomasello, 2008, v Peček Čuk in Lesar, 2009 

str. 212), ki dokazujejo negativne učinke nagrajevanja na notranje motivirana dejanja otrok. 

Vseeno pa menim, da so nagrade bolj učinkovite kot kazni in so pomembne pri učencih  

1. triletja osnovne šole. Pomembno se mi zdi, da se tudi pridne učence nagradi, se jim da vedeti, 

da so opaženi, in se jih ne zapostavlja. Iskanje pozornosti je po mojem mnenju eden izmed  

dejavnikov, zaradi katerih se učenci začnejo neprimerno vesti. 

 

2.2 PODPORNA DISCIPLINA 
 

Kot smo ugotovili, s preventivnim delovanjem lahko preprečimo marsikatero disciplinsko 

težavo. Pri tem ima ključno vlogo učitelj, ki mora pokazati voljo in skrb za učence, jih opazovati 

in jih poskušati razumeti. S svojim delovanjem lahko prepreči marsikatero potencialno težavo, 

da ta ne preraste v disciplinski problem. Če s svojimi preventivnimi dejanji ni uspešen, poseže 

po podporni disciplini. 

Podporna disciplina ima veliko vlogo takrat, ko se pokažejo začetni znaki neprimernega 

vedenja. S pomočjo korekcijskih tehnik (šal, znakov …) učitelj učenca preusmeri od 

neprimernega vedenja k primernemu (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 57). 

 

2.3 KOREKTIVNA DISCIPLINA 
 

Ko preventivna in podporna disciplina ne zaležeta, učitelji posežejo po korektivni disciplini, ki 

pa mora biti skrbno načrtovana. Kot smo ugotovili, učitelji korektivni disciplini dajejo veliko 

večji pomen kot preventivni in podporni (Blum, 1999). V nadaljevanju bom zato predstavila 

odzive učiteljev na neprimerno vedenje učencev. Ko govorimo o odzivih učitelja, ne moremo 

mimo Wolfganga in Glickmana (v Pšunder, 2004, str. 136−137), ki sta nam predstavila 

zaporedje odzivov na neprimerno vedenje, s katerimi si lahko učitelji pomagamo v primeru 

neprimernega vedenja. Njuna usmeritev se mi zdi posebej pomembna za nas mlade, prihodnje 

učitelje, ki na tem področju nimamo veliko izkušenj. Pri učiteljskem poklicu se mi zdita 

pomembni samokritičnost in stalna refleksija učiteljskega dela. 

Korektivna disciplina je usmerjena k popravljanju razdiralnega, asocialnega in odklonilnega 

vedenja (Pšunder, 2004). Na učenčeve kršitve pravil se učitelj lahko odzove z neformalnimi, 

formalnimi ali alternativnimi ukrepi (Ažman, 2012). 
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2.3.1. PRISTOPI UČITELJEVEGA ODZIVANJA NA NEPRIMERNO VEDENJE 
 

Najprej bom predstavila pristope učiteljevega odzivanja na neprimerno vedenje različnih 

avtorjev. Ti pristopi so pri korektivni disciplini pomembni in učitelju v pomoč pri 

prepoznavanju svojega lastnega pristopa, pristopa drugih ali pa pri odzivanju na neprimerno 

vedenje. 

M. Pšunder (2004, str. 138−149) predstavi tri temeljne disciplinske pristope, ki se med seboj 

razlikujejo v tem, kdo določa pravila vedenja in kdo odloča o posledicah neprimernega vedenja. 

Učitelj ima v vsakem disciplinskem pristopu različno stopnjo nadzora. Prvi izmed njih je pristop 

šibkega nadzora, pri katerem je bistveno vzpostaviti odnos in prisluhniti učencu. Učitelj ima 

minimalno moč in kontrolo pri odločanju o vedenju učencev. Zagovorniki pristopa šibkega 

nadzora so prepričani, da so učenci sposobni sami nadzorovati svoje vedenje. Drugi je pristop 

zmernega nadzora, ki temelji na sodelovanju med učiteljem in učenci. Dreikurs in Glasser (v 

Pšunder, 2004, str. 142−143) nam predstavita svoja modela pristopa zmernega vedenja, iz 

katerih ugotovimo, da je učiteljeva vloga ob učenčevem neprimernem vedenju sprva 

zaustavitev neprimernega vedenja. Sledi soočanje s posledicami neprimernega vedenja, 

nazadnje pa iskanje rešitev za izboljšanje vedenja, pri čemer je bistvenega pomena, da učenec 

začuti pomembnost in svoj prispevek v medsebojnemu dogovoru za spremembo vedenja. Tretji 

je pristop intenzivnega nadzora, pri katerem je bistveno upoštevanje pravil in temelji na 

posledicah, ki sledijo njihovemu neupoštevanju. Učitelj ima kontrolo nad vedenjem učencev, 

njegov cilj je ustaviti neprimerno vedenje. Pogosta sta kaznovanje in nagrajevanje učencev. S 

pristopom intenzivnega nadzora učitelj spodbuja učence k izpolnjevanju ukazov drugih in k 

zunanji kontroli. 

Nadzoren prikaz učiteljevega odzivanja na neprimerno vedenje sta Wolfgang in Glickman (v 

Pšunder, 2004, str. 136−137) uvrstila v sedem skupin. Te skupine so: tiho opazovanje, 

nevelelne povedi, vprašanja, velelne povedi, modeliranje, podkrepitev, fizično posredovanje in 

izolacija. 

Wolfgangov (2005) kontinuum učiteljevega odzivanja na neprimerno vedenje učencev zajema 

odzivanje učitelja, ko prevzema največ nadzora nad učenci in posreduje maksimalno, pa vse do 

učiteljevega minimalnega posredovanja, pri katerem prevzema najmanj nadzora. V kontinuumu 

je predstavljeno zaporedje tehnik posredovanja, učitelj pa se sam odloča, koliko nadzora in 

moči bo prevzel v določeni situaciji. Izbira načina učiteljevega odziva na neprimerno vedenje 

je odvisna od velikosti kršitve učenčevega dejanja. Čim večja je učenčeva kršitev, večji nadzor 

prevzema učitelj. Izbira je odvisna tudi od pogostosti kršitev. Ob prvi kršitvi učitelj uporabi 

enega izmed neverbalnih signalov, če ta ne zadošča, učitelj uporabi nevelelne povedi in učencu 

razloži, zakaj je njegovo vedenje neprimerno. Sledi uporaba vprašanj, ki so usmerjena samo na 

motečega učenca in tega izzovejo, da premisli, kaj bo naredil, da bo pouk lahko normalno 

potekal naprej. Naslednja tehnika, ki naj jo učitelj uporabi, so velelne povedi, prisotno pa je 

lahko tudi obljubljanje posledic, ki sledijo neupoštevanju pravil in nadaljevanju motečega 

obnašanja. Zadnja tehnika, ki jo Wolfgang (prav tam) predstavi v svojem kontinuumu 

učiteljevega odzivanja na neprimerno vedenje učencev, je fizično posredovanje. Tu ima učitelj 

največ nadzora, njegova uporaba pa je primerna v primerih, kadar učenec škoduje sebi ali 

drugim in kadar uničuje lastnino. 

Prehajanje po kontinuumu iz ene tehnike v drugo priporoča v primerih, ko gre za učence, ki se 

redko neprimerno vedejo. Učiteljevo posredovanje pa se lahko v zelo kratkem času spremeni 

iz šibkega do močnega nadzora. Za učence, za katere je značilno ponavljajoče se neprimerno 
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vedenje, pa učitelj lahko eno tehniko uporablja dlje časa in jo po potrebi tudi ublaži oz. ojača 

(Wolfgang, 1999). 

Pri uporabi kontinuuma pa Wolfgang (prav tam) predlaga učiteljem, da se držijo in upoštevajo 

tri pravila: 

- discipliniranje učenca naj ne poteka pred ostalimi učenci. Učiteljevo posredovanje mora 

biti na samem, saj v nasprotnem primeru izpostavimo učenca. Izvedba tega pravila ni 

vedno izvedljiva, 

- učitelj naj poskuša uporabiti čim manj nadzora nad učencem, 

- učenca je treba disciplinirati, preden učitelj poda navodila za delo. 

Namen kontinuuma ni, da bi učiteljem natančno določal, kako ravnati ob neprimernem vedenju 

učencev. Kontinuum učiteljem nazorno prikaže urejeno ukrepanje glede na stopnjo moči, ki jo 

učitelj prevzame. Pomaga jim pri samokritični analizi svojega načina odzivanja na neprimerno 

vedenje, posledično pa pri njegovem izboljšanju. Cilj kontinuuma je »prispevanje k 

razumevanju različnih pristopov oz. strategij discipliniranja in prevzemanje aktivne vloge 

vzgojiteljev pri pomoči otrokom, da odrastejo in dosežejo družbeno bolj zaželeno vedenje« 

(Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 59). 

Podobno je razmišljala J. Bluestein (1997, str. 48−64), ki je predstavila tri pristope, s pomočjo 

katerih lahko razrešimo nasprotja in se odzovemo na neprimerno vedenje. Ti pristopi so: 

- zmagam-izgubiš, 

- izgubim-zmagaš in 

- zmagam-zmagaš. 

Prvi pristop se imenuje zmagam-izgubiš in temelji na nadvladi in neupoštevanju učenčevih 

potreb in želja. Ti nimajo možnosti sodelovati pri odločanju, njihove napake pa so razlagane 

kot napake, ki izvirajo iz značaja posameznika. Za tak pristop je značilno nadiranje, nadziranje, 

manipuliranje, grožnje, ustrahovanje, kritiziranje … Naslednji pristop imenujemo permisivni 

pristop ali pristop izgubim-zmagaš. Značilna sta popustljivost in postavljanje učenčevih potreb 

pred učiteljeve potrebe. Učitelj, ki uporablja tak pristop, je nedosleden pri mejah, nagradah in 

izvedbi posledic. Večkrat uporablja samopomilovanje, valjenje krivde na učenca, 

mučeništvo … Pristop zmagam-zmagaš temelji na sodelovanju in upoštevanju potreb obeh, 

tako učenca kot učitelja. Učenci so sami odgovorni za svoja dejanja in sami iščejo rešitve slabih 

odločitev. Učitelj loči med učenčevo osebnostjo in njegovim vedenjem, pravila in meje pa so 

določene v okviru skupine (prav tam).  

Avtorji, kot so M. Pšunder, Wolfgang in J. Bluestein, predstavijo tri na videz različne pristope, 

dejstvo pa je, da so ti pristopi podobni. V vsakem pristopu enega avtorja lahko namreč najdem 

povezave s pristopi drugih dveh avtorjev. Skupno je to, koliko kontrole učitelj prevzema. Šibki 

pristop kontrole M. Pšunderjev najbolj napeljuje na J. Bluesteinov pristop izgubim-zmagaš in 

Wolfgangove tehnike, kot so neverbalni signali in nevelelne povedi, pristop intenzivnega 

nadzora pa ima skupne dimenzije s pristopom zmagam-izgubiš in z zadnjimi tehnikami 

kontinuuma, kot so velelne povedi in fizično posredovanje. 

Poleg kontinuuma, s katerim si lahko pomagamo, se še vedno pojavlja dilema, kako naj se 

učitelj odzove. Večinoma iščemo recept oz. preprost odgovor na naša vprašanja, a odgovori še 

zdaleč niso preprosti. Nemalokrat zasledim po raznih učiteljskih forumih vprašanja učiteljev, 

ki iščejo pomoč kolegov. Kako naj umirim učence? Kako dosežem, da hodijo v koloni? Problem 

je, da ni univerzalnega disciplinskega pristopa za neprimerno vedenje.  
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Lewis (1997) izpostavi dva načina učiteljevega odzivanja na neprimerno vedenje. Prvi način je, 

da se učitelj odziva bolj blago ali učence celo ignorira. Učitelji, ki uporabljajo tak način 

odzivanja, menijo, da bi njihov odziv negativno vplival na otroke. Drugi pristop pa vključuje 

odzivanje učitelja z uporabo avtoritarnih tehnik, ki so jih bili učitelji po navadi sami deležni v 

otroštvu. Nekateri učitelji se zavedajo prevelike strogosti pristopov, zato poskušajo tudi z bolj 

blagimi tehnikami, a zaradi razočaranosti nad njimi hitro preidejo na strožje tehnike. Zavedajo 

se učinkovitosti strožjih tehnik, hkrati pa tudi pogube, v katero vodi njihova uporaba. Tako se 

vrtijo v začaranem krogu, v katerem se menjava uporaba blagih in avtoritarnih tehnik. 

Dejavnikov, ki vplivajo na odločitev o izbiri disciplinskega pristopa, je več. Učitelj lahko sledi 

določenemu izoblikovanemu modelu, združi elemente različnih modelov ali celo oblikuje svoj 

lasten disciplinski pristop. Vsekakor pa pristop ni nekaj, kar se razvije v trenutku, ampak je zanj 

potreben čas.  

Pri spretnem obvladovanju razreda je pomembno, da učitelj prilagaja svoj slog različni starosti 

učencev. Pri mlajših učencih je pristop strogega učitelja učinkovitejši kot pri starejših. Pri 

starejših otrocih pristop strogega učitelja ne zaleže več in učencem daje povod za izzivanje 

učiteljeve avtoritete in preverjanje, kje so njegove meje (Cowley, 2005). 

D. Chelsom Gossen (1993, str. 8−9) omenja tri načine vzdrževanja discipline: 

- kaznovanje in vzbujanje občutka krivde: pri tem načinu učitelj izkorišča učenčevo 

izogibanje neugodju, da bi dosegel zaželeno vedenje, 

- tovariško oziroma prijateljsko približevanje učencu in nagrajevalno pogojevanje: 

učitelj prek čustvene navezanosti ali drugih nagrad skuša doseči zaželeno vedenje, 

- restitucija: učitelj izkorišča, da človek že po naravi vedno teži k izboljšanju. Učitelj 

učenca s tem pristopom usmerja k samodisciplini. 

V naših vzgojno-izobraževalnih inštitucijah naj bi bilo največ tovariškega približevanja, v 

praksi pa še vedno prevladujejo kaznovanje, kritike in pridige (prav tam). To potrjujejo tudi 

različne raziskave, ki kažejo, da so izogibanje, grožnje in uporaba sile še vedno glavne 

strategije, ki se uporabljajo za soočanje s konflikti (Woolfolk, 2002). 

Različni avtorji (npr. Ažman, 2012; Cowley, 2005; Blum, 1999) poudarjajo, da je pri 

učiteljevem odzivanju pomembno, da je posredovanje razumljeno kot posledica otrokovega 

vedenja in ni usmerjeno na učenčevo osebnost, temveč na dejanje samo ter zagotavlja učenčevo 

samospoštovanje. 

Kot učinkovita tehnika odzivanja na neprimerno vedenje pa se je izkazala tehnika vživljanja 

(Mason, Jensen in Ryzewicz, 1999). S to tehniko učitelj opiše otrokove občutke in mu da vedeti, 

da jih tudi razume. Na ta način doseže, da se otrok nauči izražati svoje občutke z besedami in 

ne s čustvenimi izbruhi. Z opisom svojih čustev in kako situacijo doživlja on, pa mu prestavi 

nek drug pogled na isto situacijo. Otrok uvidi, da s svojim vedenjem vpliva tudi na čustva drugih 

okoli sebe. Zanimiva je tudi metoda burkeža, s katero se učitelj odzove na neprimerno vedenje 

na zabaven, nenavaden način. Učitelj se nekako spremeni v klovna in s svojim norčavim 

obnašanjem odvrne učenca od neprimernega vedenja, sam pa se s takim načinom obvaruje pred 

neprimernim odzivom (Mason, Jensen in Ryzewicz, 1999, str. 17). 

Discipliniranje v 21. stoletju se bistveno razlikuje od načinov discipliniranja v preteklosti. 

Načini discipliniranja so namreč odvisni od družbe, v kateri živimo. Tako je industrijsko družbo 

in z njo povezane načine discipliniranja nadomestila informacijska družba, za katero velja, da 

disciplina teži k vzpostavitvi sodelovanja med učiteljem in učenci in uporabi tehnike zmagaš- 

zmagam. Njen cilj ni več nadzor učencev, temveč razvijanje samonadzora. Učenci imajo 



Selma Brdar: Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci, magistrsko delo 

___________________________________________________________________________ 
 

11 
 

možnost izbire, prevzemajo odgovornost za lastno vedenje, omogočeno jim je, da izkusijo 

posledice lastnih slabih odločitev (Bluestein, 1997, str. 26−27). 

 

2.3.1.1. DEJAVNIKI, POVEZANI Z IZBIRO DISCIPLINSKEGA PRISTOPA 

 

M. Pšunder (2004 str. 95−105) našteva naslednje dejavnike, ki vplivajo na učiteljevo izbiro 

disciplinskega pristopa: 

- učiteljeva vzgoja in njegove vrednote, 

- prevladujoče vrednote v okolju (v družini, šoli, skupnosti), 

- izkušnje na delovnem mestu, 

- starost in razvojne značilnosti otroka, 

- okoliščine, v katerih je bil storjen prekršek, 

- pravice učencev. 

Načini discipliniranja in vzgoje, ki jih je učitelj prejemal sam, ko je bil v vlogi učenca, se lahko 

odražajo v njegovem odzivanju v odrasli dobi. Velikokrat so pomanjkanje znanja in impulzivna 

nepremišljena ravnanja vzrok neustreznega odzivanja učiteljev na določene situacije v razredu. 

Tako se pojavijo razhajanja med tem, v kaj učitelj v teoriji verjame in zagovarja, in med 

dejanskim ravnanjem v praksi v določeni situaciji (Wolfgang, 1999). 

Kot navaja ameriška psihologinja J. Blustein (v Blum, 1999) v svojih predavanjih v povezavi z 

disciplino, mora učitelj z vzgojo in disciplino začeti najprej pri sebi. Šele takrat je lahko uspešen 

tudi pri drugih. 

Učitelj je dolžan pri odločanju in izbiri tehnik, s katerimi bo kaznoval učence, upoštevati, na 

kateri stopnji razvoja so učenci in kakšne potrebe imajo. Starejši kot so, več odgovornosti so 

sposobni sprejeti. Kot pomoč pri izbiri prave tehnike in razumevanja učenca pa se učitelj lahko 

opre na različne teorije pomembnih mož, kot so Piaget, Kohlberg in Maslow. 

Po Piagetu (v Kroflič, 1997, str. 45) se otrok med 6. in 12. letom nahaja v obdobju poznega 

otroštva. Njihovo mišljenje spada v fazo konkretnih operacij in je reverzibilno in decentrirano, 

še vedno pa vezano na konkretne situacije. 

Po Kohlbergu (v Kroflič, 1997, str. 45−49) se učenci v prvi triadi nahajajo večinoma na 

predkonvencionalni ravni. Učitelj bi se tako moral prilagoditi njihovi razvojni stopnji in izvajati 

disciplinske pristope, značilne za to raven. Za predkonvencionalno raven je značilna zunanja 

motivacija. Otrokovo razsojanje moralnega vedenja poteka na osnovi zunanjih kriterijev. Tako 

je motivacija za njihovo razsojanje vezana na kazni, strah pred kaznijo in na nagrade. Učitelj 

zavzema pomembno mesto in jim predstavlja avtoriteto. Predkonvencionalno raven sestavljata 

dve stopnji, in sicer heteronomna morala in individualistična, inštrumentalna moralnost. 

Stopnja heteronomne morale je usmerjena h kaznovanju in k ubogljivosti. Kaznovanje ob 

neprimernem vedenju je pomembno, saj kazen otroku predstavlja znak, da je naredil nekaj 

narobe. Če za dejanje ne bo kaznovan, bo to dejanje najverjetneje še ponovil. Okoliščine dejanja 

niso pomembne (prav tam). Avtoritete otrok doživlja čustveno in ne razumsko, kar pomeni, da 

za sankcije, ki jih izvršuje avtoriteta (v šoli je to učitelj), ne išče razumskih razlogov (Zupančič 

in Justin, 1991). Vzgojitelj pospešuje moralno presojanje otroka na tej stopnji tako, da učenca 

spodbuja k empatiji. Spodbuja ga na ta način, da ga postavi v položaj druge osebe in ga prisili 

k iskanju boljše in primernejše rešitve za določen izziv. Spodbuja ga tudi tako, da skupaj 
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oblikujeta pravila, učenec pa predvidi, kakšna kazen sledi kršitvi teh pravil (Peček Čuk in Lesar, 

2009, str. 98). 

Pri inštrumentalni moralnosti pa otrok loči med svojimi in tujimi interesi, zato pride do 

konflikta z drugimi. Posamezniku je na prvem mestu uresničevanje svojih potreb. Moralno 

vedenje je zanj vedenje, pri katerem sledi lastnim interesom, doživlja maksimalno zadovoljstvo 

in je minimalno oškodovan. Čeprav razume potrebe drugih, sta v ospredju on sam in 

zadovoljitev njegovih potreb (Kohlberg, 1988, v Kroflič, 1997, str. 46−47). Učitelj pospešuje 

moralno presojanje učenca na tej stopnji tako, da ga spodbuja k deljenju stvari. S tem otroka 

uči, da se odpove svojim potrebam oz. interesom, da bi zadovoljil interese nekoga drugega 

(Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 99). 

Kljub temu da se otroci do 10. leta večinoma nahajajo na predkonvencionalni ravni, pa je 

pomembno omeniti tudi naslednjo raven moralnega razvoja, to je konvencionalno raven. Ta je 

večinoma značilna za adolescenco, nekateri otroci pa jo dosežejo tudi prej. Za konvencionalno 

raven je značilna notranja motivacija, kontrola vedenja pa je še vedno zunanja. Pomembni so 

drugi, njihovo odobravanje in pričakovanja. Konvencionalno raven sestavljata dve stopnji. Za 

našo ciljno skupino (otroci v 1. triadi) bolj pride v poštev prva stopnja konvencionalne ravni, 

stopnja interpersonalne normativne moralnosti. Za to stopnjo je značilno odobravanje drugih. 

Posamezniku so pomembni odnosi znotraj skupine, na katero je navezan. Pri presojanju 

moralnosti je glavni kriterij odobravanje drugih članov skupine. Glede na to, da je otroku na tej 

stopnji pomembno, kaj mislijo drugi člani skupine, ga učitelj lahko spodbuja na ta način, da ga 

prisili misliti s svojo glavo. Pomembno je, da dojame, da so pravila znotraj njegove skupine 

ozka in se lahko razlikujejo od pravil družbe, ki jih je nujno spoštovati (Peček Čuk in Lesar, 

2009, str. 100). 

Pri discipliniranju mora učitelj biti pozoren, da so zadovoljene vse otrokove potrebe. Humanisti, 

ki jim pripada tudi Maslow (v Varga, 2003, str. 346), menijo, da je narava človeka dobra ali 

nevtralna in nikakor ne slaba. Iz tega izhaja prepričanje, da je otrokovo neprimerno vedenje 

odraz nezadovoljitve njegovih osnovnih potreb. Maslow v svoji hierarhiji potreb te deli na 

osnovne in višje potrebe. Najosnovnejše potrebe so potrebe po preživetju in varnosti, njihova 

zadovoljitev pa je pogoj, da se izpolnijo višje potrebe, kot so potrebe po samoaktualizaciji. 

Izpostavi tudi nekaj izjem, npr. da je pri nekaterih ljudeh potreba po samospoštovanju 

pomembnejša kot potreba po ljubezni. 

Med potrebe nižje ravni prišteva: fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po ljubezni 

in pripadnosti ter potrebe po spoštovanju. Višje potrebe pa deli na kognitivne potrebe, estetske 

potrebe in potrebe po samoaktualizaciji. Nezadovoljitev potreb vpliva na posameznikovo 

vedenje. Tako je njegovo neprimerno vedenje velikokrat odraz nezadovoljitve osnovnih potreb. 

Pri samouresničitvi otrokovih potreb ima veliko vlogo tudi učitelj, katerega naloga je, da čim 

bolj upošteva in spoštuje otrokovo naravo in prepozna potrebe posameznika. Potrebno je, da 

učitelj upošteva vsakega učenca posebej ter premišljeno izbira disciplinske pristope, ki naj 

temeljijo na individualnosti. Discipliniranje mora biti izvedeno na način, ki učencu ne 

onemogoča zadovoljitve potreb (Varga, 2003, str. 346−351). Tudi sodobnejši disciplinski 

modeli, kot sta Dreikursov model socialne discipline in Glasserjeva kontrolna teorija (v 

Pšunder, 2011), za neprimerno vedenje učencev iščejo vzroke v nezadovoljitvi otrokovih 

osnovnih potreb. Učitelj je dolžan zadovoljiti potrebo učencev po pripadnosti, sprejetosti in 

občutku pomembnosti (Pšunder, 2011). 

Učiteljski poklic nikakor ni preprost. Nihče ti ne more dati recepta, na kakšen način se soočiti 

s težavami in kako te rešiti na najboljši možen način. Predstavila sem nekaj dejstev, ki se mi 
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zdijo pomembna pri izbiri odzivanja učitelja na neprimerno vedenje učencev. Učiteljeva naloga 

je, da upošteva vse dejavnike in si sam izoblikuje svoj lasten pristop. Poleg naštetih dejavnikov 

se mi zdi, da k oblikovanju tega največ pripomorejo izkušnje. Izkušnje so tiste, iz katerih se vsi 

učimo in iz njih rastemo. Tako kot se učenci učijo od učitelja, se tudi učitelj uči od učencev.  

 

3. NEPRIMERNO VEDENJE 
 

Učitelji se vsakodnevno srečujemo z neprimernim vedenjem učencev, ki mu sledijo naši 

različni odzivi. Namen poglavja je predstaviti definicijo neprimernega vedenja in opozoriti na 

težavo, ki se pojavlja pri opredelitvi. Neprimerno vedenje se namreč razlikuje od učitelja do 

učitelja. Kar je pri enem učitelju dovoljeno, je pri drugem lahko strogo prepovedano. Ob tem 

se mi postavlja vprašanje, ali so učenci zmedeni, kadar je pri enem učitelju določeno vedenje 

pojmovano kot neprimerno oz. so zanj kaznovani, pri drugem pa ne. Predstavila bom 

najpogostejša neprimerna vedenja, ki so prisotna v šoli. Pozornost bom namenila tudi 

najpogostejšim vzrokom neprimernega vedenja, ki lahko izvirajo iz učenca, šole ali družine. 

Disciplina in neprimerno vedenje sta tesno povezana. Pri definiciji neprimernega vedenja si 

avtorji niso enotni, vsem pa je skupno to, da izpostavljajo pomembnost okoliščin. Hyman (1997 

v Pšunder, 2004, str. 64) poudarja, da se vedenje, opredeljeno kot neprimerno, spreminja skozi 

čas in se razlikuje glede na kulturo, subkulturo, družbo, etnične skupine, religije, države, 

soseščine in šolski okoliš. Kaj je neprimerno vedenje, je odvisno od posameznika, ki vedenje 

ocenjuje. V šoli ta vloga pripada učitelju (Pšunder, 2004). 

Pri uspešnem odnosu med učiteljem in učencem imajo pomembno vlogo pravila oz. nenapisane 

moralne norme. R. Salecl (1991, str. 107−110) je predstavila najpogostejša pravila: 

- pravilo ubogljivosti, 

- pravilo lepega vedenja, 

- zahteva po govorjenju resnice, 

- prepoved nasilja nad učiteljem, 

- zahteva po obveznem sodelovanju, 

- zahteva po dovoljenju za premikanje po razredu. 

Neprimerna vedenja učencev, zaradi katerih učitelji pogosto posežejo po različnih oblikah 

discipliniranja in kaznovanja, so Berkowitz, Hyman in Lally (v Pšunder, 2004, str. 65) razvrstili 

v sedem temeljnih kategorij: kljubovanje, uničevanje šolske lastnine, nezakonite aktivnosti, 

napad ali zloraba, pretepi med učenci, aktivnosti, ki ovirajo šolsko delo, in kršitve šolskih 

pravil. 

Merila glede primernega obnašanja se razlikujejo od učitelja do učitelja. Vsako neprimerno 

vedenje ne predstavlja disciplinskega problema, ta postane takrat, ko ima tako vedenje učinek 

ne le na učenca kršitelja, ampak tudi na ostale učence in učitelje. Kaže se v različnih oblikah, 

od komaj omembe vrednih pa vse do resnih dejanj. Po navedbah učiteljev so najpogostejša 

neprimerna vedenja (Kyriacou, 1997, str. 104): 

- klepetanje ali poseganje v besedo, 

- povzročanje hrupa, 

- nepozornost, 

- pozabljanje domačih nalog, 
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- sprehajanje po razredu brez vzroka, 

- nagajanje sošolcem in 

- zamujanje pouka. 

 

Raziskava M. Pšunder (2003) v Sloveniji je pokazala, da so najpogostejše kršitve, da učenci 

motijo pouk, najbolj moteči pa neprimerni odnosi, s čimer se strinjajo tako učenci kot učitelji. 

Lewis (1997) neprimerno obnašanje loči najprej po kriteriju, ali je bilo to obnašanje namerno 

ali nenamerno. Temu kriteriju pa sledijo naslednje tri klasifikacije vedenja učencev: 

- vedenje, ki ovira učenčevo lastno učenje in sledenje učni snovi, 

- vedenje, ki vpliva na ostale učence in jim onemogoča sledenje in učenje učne snovi, 

- vedenje, ko se učenci do učitelja obnašajo nespoštljivo in kljubovalno. 

Vrsta neprimernega obnašanja pa je odvisna tudi od spola otrok, kar je povezano tudi z 

drugačno vzgojo dečkov od deklic. V povprečju je za dečke pogostejše agresivno in 

neprilagodljivo vedenje, za deklice pa laganje in goljufanje, ki sta posledici želje po večji 

naklonjenosti (Zupančič in Justin, 1991, str. 112−113). 

Povzeli smo definicijo neprimernega vedenja in ugotovili, da je to povezano s kršenjem šolskih 

pravil in z motenjem učnega procesa. Različne raziskave na tem področju so pokazale, da je 

neprimerno vedenje prisotno v šolskem prostoru in se pojavlja v različnih oblikah.   

 

3.1 VZROKI NEPRIMERNEGA VEDENJA 
 

Vzrokov za neprimerno vedenje je lahko več. Lahko tičijo v učencu samem ali izvirajo iz 

družinskega, vrstniškega ali šolskega okolja.  

Za mladostnike, pri katerih je opaženo neprimerno ali antisocialno vedenje, je značilna pretirana 

usmerjenost nase (Kroflič, 2011). Primanjkljaji se lahko kažejo v zaostanku v razvoju 

moralnega presojanja (usmerjenost na takojšno zadovoljitev svojih potreb), ščitenju lastnih 

interesov, tako da vzroke za neprimerno obnašanje išče drugje kot v sebi, in v neustrezni 

razvitosti socialnih potreb (ne loči med pravilnim in nepravilnim ravnanjem) (Ažman, 2012, 

str. 96).  

Enega izmed vzrokov neprimernega vedenja pa lahko najdemo tudi v družini, ki je lahko 

sopovzročiteljica disciplinskih problemov. Družina naj bi otroku predstavljala varnost, 

ljubezen, v njej naj bi vladali razumevanje, naklonjenost in zaupanje. Otroku prav družina 

predstavlja osnovno skupnost, v kateri se seznani s postavljanjem pravil in meja (Pšunder, 2004, 

str. 73−75). 

K vzrokom neprimernega vedenja veliko prispeva zgled, ki so se ga učenci naučili od staršev 

ali skrbnikov. Način, kako se odrasli spopadajo s težavami, se velikokrat prenese na njihove 

otroke in se kaže v njihovem odzivanju na različne težave (Cowley, 2005). Za slabo družino 

štejemo družino, ki otroku ne zagotavlja zadovoljitve njegovih potreb po varnosti in pripadnosti 

in v kateri starši iz različnih vzrokov ne vzgajajo ustrezno in ne rešujejo konfliktov na ustrezen 

način. V takih družinah so pogosto prisotni (Pšunder, 2004, str. 73−75): 

- prepiri, 
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- huda revščina, 

- pretirana avtoritarnost, 

- preobremenjenost in prezaposlenost staršev, 

- nestabilni odnosi med družinskimi člani, kjer manjkajo potreba po varnosti, 

spoštovanju, izražanju čustev itd. 

V takem okolju sta velikokrat prisotna nezainteresiranost za otrokovo izobrazbo in pripisovanje 

majhnega pomena šoli. Brezbrižnost staršev se prenese na otroka in se lahko kaže v 

neupoštevanju šolskih pravil, učni neuspešnosti in vedenjskih težavah (Blum, 1999).  

Naslednji pomembni dejavnik je šola. Šola kot celota ima velik vpliv na vedenje učencev, bodisi 

vzpodbuja lepo vedenje ali pa učencem kaže, da je grdo vedenje sprejemljivo in posledice 

neprimernega vedenja ostanejo nekaznovane. Vsaka šola mora oblikovati svojo vedenjsko 

politiko in določiti meje sprejemljivega vedenja, v okviru katerih deluje učitelj. Šola lahko k 

neprimernemu vedenju prispeva s tem, ko učenci vidijo, da kolektiv šole ni enoten ali da 

vodstvo šole učiteljskega kolektiva ne podpira in ne ceni učiteljev. Zato je zelo pomembno, da 

na šoli vlada politika boja proti nedisciplini in se tako vodstvo šole kot učiteljski kolektiv skupaj 

borijo proti temu problemu, se spoštujejo in podpirajo drug drugega ter se skupaj spoprijemajo 

s težavami (Cowley, 2005, str. 144−147). 

Že Gogala (2005, str. 189) je v starejših spisih zapisal, da šola dela napako s tem, ko »pita 

učence« z vsemi mogočimi stvarmi in ne razlikuje važnih in bistvenih stvari od nevažnih in 

nebistvenih. Učenci so tako prepolni znanja, ki za njih nima nobenega pomena in ga ne morejo 

uporabiti v vsakdanjem življenju. Ta nesmiselnost je lahko razlog za neprimerno vedenje, saj 

učenci izgubljajo zanimanje za snov in učenje. Šolo vidijo kot ustanovo, v kateri so deležni 

veliko informacij, ki jih v življenju ne bodo nikoli potrebovali.  

Po ugotovitvah M. Pšunder (2004, str. 77) šolski delavci izvora disciplinskih problemov ne 

vidijo v šolstvu in šolskem kolektivu, temveč menijo, da vzroki neprimernega vedenja tičijo v 

učencih in v njihovih družinah. Učitelji se na kršitve pogosto odzivajo strožje in uporabljajo 

disciplinske prijeme, s katerimi ohranjajo kontrolo nad celim razredom. To je problematično, 

ker s tem ne podpirajo razvoja samodiscipline in odgovornosti. Z napačnim načinom 

obravnavanja disciplinskih problemov ustvarjajo nove probleme. To je tudi razlog, zaradi 

katerega morajo učitelji biti pozorni, na kakšen način se lotiti situacije, in se naučiti kontrolirati 

agresivno vedenje. Šola ima do učencev velika pričakovanja, postavlja jim obsežne 

izobraževalne cilje in od njih zahteva prilagajanje določenem vedenjskem vzorcu. Pod 

pritiskom so tudi učitelji, ki zaradi prenatrpanosti ciljev posegajo po učnih metodah, ki 

omogočajo, da v najkrajšem času posredujejo večjo količino snovi. Te metode učencem ne 

ustrezajo, saj jim ne omogočajo aktivne udeležbe, hkrati pa jim ne dopuščajo časa, da se 

posvečajo drugim aktivnostim (Pšunder, 2004, str. 77−80).  

Kot lahko vidimo, ima učitelj veliko vlogo pri preprečevanju neprimernega vedenja. Njegova 

naloga je, da prepozna, kaj povzroča neprimerno vedenje učencev. Ključ v vzpostavitvi dobre 

discipline je v avtoriteti, ki jo učitelj vzpostavi. Namen avtoritete se mora kazati v dobrem 

vodenju in ne v nadvladi učitelja. Vzpostavitev učinkovite avtoritete pa je povezana z/s 

(Cowley, 2005, str. 101): 

- statusom vloge učitelja, 

- sposobnostjo poučevanja, 

- sposobnostjo vodenja in obvladovanja, 

- sposobnostjo učinkovitega ukrepanja ob neprimernem vedenju učencev. 
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Med največje napake, s katerimi učitelji prispevajo k neprimernemu vedenju, S. Cowley (2005, 

str. 102) prišteva: 

- prevelik kaos v razredu, ki povzroča razburjanje učencev, 

- neprijaznost do učencev,  

- izzivanje prepirov, v katerih učitelj hoče učencu pokazati premoč, 

- čemernost in slaba volja, ki je prisotna dan za dnem, 

- negativen odnos brez pozitivne spodbude učencev. 

K neprimernemu obnašanju pa lahko pripelje tudi ohranjanje konflikta, saj učenci zaradi 

neurejenega odnosa čutijo odpor do šole in učenja in se tako začnejo umikati in zatekati k 

motečim oblikam vedenja (Prgić, 2010). Disciplina v razredu je zelo povezana z učiteljevimi 

prijemi, a nanj vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so pričakovanja učencev in splošno vzdušje na 

šoli. Dobra priprava na učno uro je eden izmed dejavnikov, s katerim lahko učitelj omeji 

neprimerno vedenje (Pšunder, 2004). Učiteljeva naloga je, da v razredu ustvari razmere, v 

katerih se bodo učenci primerno vedli. Pogosti vzroki, ki pripomorejo k neprimernem obnašanju 

v učilnici, so (Kyriacou, 1997, str. 105−106): 

- dolgočasje učencev med učno uro, 

- dolgotrajni miselni napor, 

- težavnostna stopnja, 

- neurejeni medsebojni odnosi, 

- nizko vrednotenje svojih sposobnosti, 

- čustvene težave, 

- negativen odnos,  

- neprimerno vedenje nima posledic. 

Cowley (2005, str. 99) k vzrokom neprimernega vedenja prišteva še pritisk vrstnikov, ki ima 

pri nedisciplini v razredu velik pomen. Učenci drug na drugega vršijo močan pritisk in si s 

pomočjo nediscipline pridobijo naklonjenost prijateljev. V takih razredih je težko doseči 

disciplino, saj se otroci težko uprejo vrstnikom, lažje jim je slediti. Nekateri to počnejo zaradi 

priljubljenosti, spet drugi zaradi strahu, da bodo izobčeni in ustrahovani. 

Dreikurs idr. (1982 v Pšunder, 2011, str. 30−31) opozorijo, da je pogost vzrok neprimernega 

vedenja v nezadovoljitvi otrokovih temeljnih potreb. Kot temeljno potrebo omeni potrebo po 

pripadnosti skupini. Tako se učenci, ki pridobijo pripadnost, redko vedejo neprimerno, pri 

učencih, ki ne dosežejo socialne pripadnosti, pa je neprimerno vedenje pogostejše. Neprimerno 

vedenje se lahko pojavi zaradi različnih želja in ciljev: 

- zaradi učenčeve želje po pozornost, 

- zaradi želje po moči in kontroli nad učiteljem ali sošolcem, 

- zaradi potrebe po maščevanju, bodisi sošolcem ali učitelju, 

- zaradi želje po umiku. 

Zaključim lahko, da se neprimernemu vedenju ne da izogniti. S to težavo se je treba soočiti in 

jo prepoznati. Imeti moramo meje, ki se jih je treba dosledno držati in se na neprimerno vedenje 

tudi odzvati. Učitelj namreč s svojo odzivnostjo pokaže učencu, da mu je mar oz. da je opazil 

problem. Bolj kot samo problem je treba iskati vzroke, ki pripeljejo do določenega vedenja. Kot 

smo spoznali že v prejšnjih poglavjih, sta refleksija učiteljevega dela in pozorno opazovanje 

pomembna pri iskanju vzrokov in s tem posredno povezana tudi z reševanjem disciplinskih 

problemov.  
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4. KAZEN IN KAZNOVANJE 
 

Pri odzivanju na neprimerno vedenje ima pri korektivni disciplini že od nekdaj veliko vlogo 

kazen. Kot bomo izvedeli pri pregledu kaznovanja skozi zgodovino, je imela kazen v preteklosti 

veliko vlogo. Bila je okrutna, s tem pa je njen pomen ostal zaznamovan. Dandanes mnogi 

strokovnjaki na kazen gledajo kot na nekaj negativnega, marsikje je še vedno tabu tema. V 

šolstvo se izrazu »kazen« pogosto izogibamo, čeprav je nedvomno prisotna. V tem poglavju 

bom definirala pojem kazen, predstavila več o načinih discipliniranja in kaznovanja v 

preteklosti in o razliki med kaznovanjem in discipliniranjem. Ob koncipiranju magistrskega 

dela sem tudi sama imela dilemo, kaj je kazen in kaj discipliniranje ter kakšna je razlika oz. 

povezanost med njima. Problem je tudi, da učenci različno doživljajo določen odziv učitelja; 

kar je za nekoga kazen, za drugega ni.  

Kazen je v Pedagoški enciklopediji (1989) opredeljena kot pedagoško sredstvo za 

discipliniranje in je razumljena kot podpomenka discipliniranja. 

S pedagoškega vidika je kazen sredstvo, ki se uporablja v primerih kršenja pravil vedenja v 

skupini ali pri neizvršitvi zahtev učitelja (Pavšič Gašič, 1988). Treba je znati ločiti med dvema 

vrstama kazni, in sicer med navadno kaznijo in med pedagoško ali vzgojno. Navadna kazen 

izvira iz maščevanja, ravna se po načelu »oko za oko in zob za zob«. Pedagoška ali vzgojna 

kazen pa postavlja v ospredje prihodnji razvoj učenca. Ob kaznovanju je pomembno, da učenec 

začuti in sprevidi svojo napako in nevrednost dejanja (Gogala, 2005, str. 17). 

Kant (1988) je ločil moralno in fizično kaznovanje. Moralno kaznujemo otroka takrat, ko z njim 

ravnamo hladno in z distanco, fizično pa ga kaznujemo z zadajanjem bolečine ali neizpolnitvijo 

njegovih zahtev. Pomembno se mu zdi, da je otrok svoboden, pri tem pa ne sme ovirati svobode 

drugih. Poleg dolžnosti je otroke treba seznaniti tudi z razlogi kaznovanja. Učenec naj bi prešel 

tri faze (Kroflič, 1997): 

- absolutna poslušnost učitelja, 

- prostovoljna poslušnost vzgojitelja, 

- poslušnost lasnega uma. 

D. Chelsom Gossen (1993) izpostavlja problem in zapletenost, ki se pojavita pri izbiri kazni. 

Poudari, da je nagrada nekomu nagrada le, če si jo želi, in kazen nekomu kazen, če si je ne želi. 

Učencu tako ukor lahko predstavlja kazen le v primeru, če si ga ne želi, če si ga želi, pa je zanj 

nagrada, s katero tisti trenutek poteši potrebo po pomembnosti, da se postavlja pred vrstniki. S 

tem prepričanjem se strinja tudi Kroflič (2011), ki poudarja, da kazen kot negativni ali pozitivni 

ukrep določa oseba, ki ji je ukrep namenjen. 

Kaznovanje otrok je po S. Pavšič Gašič (1988) pedagoško-psihološki proces, ki nam omogoča, 

da prisilimo otroke, da upoštevajo pravila v širši in ožji družbi. Avtorica navaja pet teorij, ki 

nam pomagajo razumeti, zakaj učitelji kaznujejo in kakšni so cilji kaznovanja. Te so (Pavšič 

Gašič, 1988, str. 9): 

- retribucijska teorija, ki sloni na maščevanju in se ravna po principu »oko za oko, zob za 

zob«, 

- teorija ustrahovanja. S kaznijo dosežemo ustrahovanje, s katerim posameznika 

odvrnemo od ponovitve dejanja, 

- teorija popravljanja. Cilj kaznovanja je doseči, da se posameznik po kazni popravi in 

ravna na moralen način, 
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- teorija vzgoje. S kaznovanjem dosežemo strah pri posamezniku pred posledicami 

nezaželenega vedenja. Prav ta strah je razlog, da se bo posameznik v prihodnje pravilno 

vedel, 

- teorija organizacije. S kaznovanjem dosežemo red v skupini, ki se odraža v upoštevanju 

pravil skupine. 

Najučinkovitejše kazni so tiste, ki jih izvajamo sproti in dosledno, jih z lahkoto izpeljemo in so 

poštene. Usmerjene morajo biti na učenca, ki je povzročil nemir, in ne na ves razred (Blum, 

1999). Izogibati se je treba šablonskim kaznim, uporabljati pa individualne kazni, ki so 

prilagojene določenemu učencu in nanj naredijo največji možni vtis, s katerim uvidi svojo 

zmoto (Gogala, 2005, str. 101). Kaznovalna politika učiteljev na šoli naj bo podobna, učitelji 

največ dosežejo, če učencem pokažejo, da so si enotni in da med seboj sodelujejo (Blum, 1999). 

Steiner in sodelavci (2004 v Krajnčan in Stenko, 2010, str. 154) opozorijo na problem, ki v 

sodobni družbi postaja vse večji, in sicer da se otrok ne kaznuje, k čemer je veliko pripomogla 

miselnost, da kakršnokoli kaznovanje škodi otrokovemu razvoju. Avtorji so mnenja, da je kazen 

včasih nujno potrebna in njena odsotnost lahko bolj škodi otrokovemu razvoju kot koristi. 

Posledica nekaznovanja lahko po njihovem mnenju namreč pripelje do razvajenosti, 

hiperaktivnosti, nemotiviranosti itd. V naši kulturi so čustva, kot je jeza, zaznamovana kot nekaj 

slabega, s čimer se omenjeni avtorji ne strinjajo, saj učitelj z izražanjem jeze da učencem jasno 

vedeti, kaj se mu zdi nesprejemljivo in kaj mora spremeniti.  

Nekateri avtorji pa se s tem ne strinjajo in poudarjajo negativne posledice, ki jih prinese 

kaznovanje. Trstenjak (v Krajnčan in Stenko, 2010, str. 158) nas opomni na motivacijsko 

zmoto, kot jo je sam poimenoval, napačno prepričanje, da kazen pospešuje pozitivno vedenje 

in večjo aktivnost. Opomni na učinek kaznovanja, s katerim nezaželeno vedenje preprečimo, 

ga potisnemo v ozadje, a ga ne odpravimo. To počnemo, vse dokler je prisotna grožnja. Njegovo 

teorijo potrjuje tudi Skinner, ki je s svojimi eksperimenti dokazal, da kazen zatre nezaželeno 

vedenje le, dokler je ta prisotna. Ko kaznovani občuti odsotnost kazni, bo nezaželeno vedenje 

najverjetneje zopet ponovil. S tem se strinja tudi Blum (1999, str. 34), ki prav tako izpostavlja 

neučinkovitost kaznovanja. Meni, da je kljub učiteljevi uporabi številnih kazni še vedno vsak 

dan več učencev, ki zagrešijo isto dejanje. Kaznovanje se avtorju zdi kot nekakšen začaran 

krog, ki se vedno znova ponavlja. 

Sama menim, da imata obe strani prav, saj se deloma strinjam tako z enimi kot z drugimi. Tema 

kaznovanja se mi zdi zelo obširna in nikakor ne tako enostavna in črno-bela. Kot bo prikazano 

v magistrskem delu, lahko ima kaznovanje tako pozitivne kot negativne učinke. Težko se je 

opredeliti za eno stran. Vsekakor se strinjam z zgornjimi avtorji, da ima kazen v družbi 

dandanes negativen prizvok, kar vodi do tega, da se otrok ne kaznuje. Kaznovanje se mi zdi 

včasih potrebno. Na drugi strani pa imajo tudi avtorji, ki poudarjajo negativne strani 

kaznovanja, prepričljive argumente. Dokler so dileme in različna mnenja med avtorji prisotna, 

se mi zdi dobro, saj je pomembno, da ta tema ne postane tabu tema, da se kot družba razvijamo 

in iščemo boljše in primernejše rešitve ter nove pristope. 

 

4.1 DISCIPLINIRANJE IN KAZNOVANJE V PRETEKLOSTI 
 

Discipliniranje se je v preteklosti enačilo s kaznovanjem, poslušnostjo in podrejanjem učencev 

avtoriteti učitelja. Skozi zgodovino so se načini discipliniranja, pogled na otroka in vzgojni stili 

zelo spreminjali. Sprva je bil otrok obravnavan kot pomanjšani odrasli, posledično tako ni bil 
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deležen zaščite odraslih. Krščanstvo je otroka obravnavalo kot grešno bitje, temu prepričanju 

so bile primerne tudi vzgojne metode. Srednji vek je prinesel drugačno razmišljanje. Na otroka 

so začeli gledati kot na nepopisan list papirja. Šele skozi čas so začeli na otroka gledati kot na 

občutljivo in nepokvarjeno bitje, ki je potrebno zaščite (Aries, 1991).  

Do 16. stoletja pojem otroštvo ni obstajal, saj niso poznali ločevanja po starostnih stopnjah. 

Otrok je predstavljal nekoga, ki manj zna in zmore od odraslega človeka. Zaradi velike 

umrljivosti je bilo otroštvo nepomembno. Pojem otroštvo se je uveljavil šele v novem veku 

(Aries, 1991). De Mause se s tem prepričanjem ne strinja, saj ugotavlja, da je skozi celotno 

zgodovino otrok bil hkrati tretiran kot dober in slab (Salecl, 1991, str. 72). 

S spreminjanjem pogleda na otroka pa se je spreminjal tudi pogled na kazen in kaznovanje. Na 

kazen so tako gledali iz različnih zornih kotov (Krajnčan in Stenko, 2010, str. 158): 

- kot nekakšno čudežno zdravilo, ki bo ozdravilo mladino neprimernega vedenja, 

- s strahom, kakšne posledice bo pustila, 

- vzbujala je mešane občutke, spraševati so se začeli, ali kazen pusti več dobrih kot slabih 

posledic.  

V starem veku se je vzgoja delila glede na stan, ki mu je vzgojenec pripadal. Otroke sužnjev so 

tako vzgajali v duhu urjenja za delo, otroci bogatih gospodov pa so imeli predvsem vojaško 

vzgojo. V tem času je prevladovala špartanska vzgoja, ki je bila izredno kruta in je temeljila na 

vojaški vzgoji. Vzgoja v Atenah pa je bila v primerjavi s špartansko malo milejša. Zagovarjali 

so politično enakost, v šolah pa poudarjali umetnost, telesno vzgojo, političnost itd. (Devjak in 

sod., 2012). V rimski državi je z njeno širitvijo pričela naraščati potreba po izobraževanju. Tako 

sta naraščala število in raznolikost šol. Šole so obiskovali le bogati. Disciplina podložnikov je 

bila kruta, pouk pa pomanjkljiv. Palica in bič sta bili eno izmed glavnih sredstev discipliniranja 

(Žlebnik, 1964). 

V srednjem veku, v dobi fevdalizma sta bila okrutnost in kaznovanje nekaj vsakdanjega. Veljala 

je popolna poslušnost otrok, tepež pa je postal najpogostejša metoda učenja. Pri pouku je bil 

učenec pasiven, poudarek je bil na učenju na pamet. Vprašanja niso bila zaželena. Otrok je bil 

obravnavan kot grešno bitje (Žlebnik, 1964). Obdobje renesanse (14−16 stol.) je prineslo 

napredne ideje pri vzgoji otrok. Učenje na pamet sta zamenjala razumevanje naučenega in 

nadzorna predstavitev. Humanizem je v 14. in 15. stol. razvil težnjo k vsestranskemu razvoju 

človeške osebnosti. Humanisti so zavračali telesno kazen. Ta je bila dovoljena le v redkih in 

izjemnih primerih. Bili so zagovorniki graje, opominov, ignoriranja, ukorov, odvzema prostosti 

in popravljanja posledic (Strmičnik, 2003). 

V 17. in 18. stol. se razvije nova miselnost, razsvetljenstvo. V tem času je deloval Komensky 

(v Klapan in Vrcelj, 1992), ki je zgradil prvi pedagoški sistem. Zagovarjal je aktivno vlogo 

učenca pri pouku. Uvedel je veliko reform in razvil vrsto učnih načel, kot so nazornost, 

sistematičnost, postopnost, dostopnost, trajnost znanja in praktična uporabnost. Pomembno 

vlogo je pripisoval ponavljanju, urjenju in vaji. Ukvarjal se je tudi z organizacijo šolstva, spisal 

pa je tudi nekaj učbenikov. Kot najpomembnejše sredstvo vzgoje je izpostavil zgled, moralne 

predpise in čustva. Bil je mnenja, da učencev s kaznovanjem ne moremo prisiliti in da vsak 

potrebuje čas, da dozori.  

Locke (2007) je poudarjal disciplino duha. Po njegovem mnenju je otrok ob rojstvu nepopisan 

list papirja. Znanje pridobiva skozi lastne izkušnje z zunanjim svetom. Stroga vzgoja in 

ubogljivost morata biti otroku vcepljeni že od rojstva. Locke najpomembnejše moralno-vzgojno 

sredstvo vidi v dobrem zgledu, razmerah in okolju. Čeprav zavrača telesno kazen, jo v skrajnih 
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primerih, ko je treba zlomiti otrokovo trmo, dopušča. Kazen se mu zdi upravičena, če ima 

pozitiven učinek. Pomen pripisuje pohvali in graji, strahu pred sramoto pa daje prednost pred 

strahu pred kaznijo. Otrok naj bi se tako občutka sramu bolj bal kot kazni. Ne zagovarja 

nagrajevanja otrok ob izpolnitvi njihovih dolžnosti. 

V 18. stoletju je Kant trdil, da discipliniranje ne sme biti tako trdo, da zlomi otrokovo voljo. 

Otrok je v njegovih očeh divje bitje, ki ga je z vzgojo treba disciplinirati (Kroflič 1997, str. 

179). Kazen je zunanja prisila zaradi neupoštevanja zakona. Vsaka neubogljivost otroka pa je 

potrebna kaznovanja. Ni pomembno, kakšna je oblika kaznovanja, pomemben je učinek, ki jo 

kazen sproži (Salecl, 1991, str. 80).  

Jean Jacques Rousseau je izpostavljal strah pred kaznijo kot eno izmed največjih bolečin 

posameznika. Zavrnil je prejšnje poglede na otroka in uvedel koncept naravne vzgoje otroka. 

To je podprl s tezami o dobroti človeške narave. Poudarjal je, da otrok še ni razumno bitje, da 

je otrok po naravi dober v predmoralnem smislu, da je nagnjen k svobodi, odvisen od naše 

ljubezni in pomoči. Menil je, da ima nagon za posnemanje in da je kot bitje narave zavezan 

načelu ugodja in ljubezni do samega sebe. Bil je nasprotnik telesnega kaznovanja (Kroflič, 

1997, str. 62−64). 

Zgodovino otroštva na Slovenskem je raziskovala A. Puhar (1982), ki ugotavlja, da je v 19. 

stol. kaznovanje izjemno kruto. Piše o zgodbah številnih znanih Slovencev, ki pričajo zgodbe 

iz svojih šolskih dni. Klofute, udarci z ravnilom, s šibo, poniževanje, žaljenje, zaničevanje so 

samo nekateri od vzgojnih postopkov, ki so se dogajali v tem času. Učitelji so bili ponekod 

pravi tirani.  

Leta 1870 je Ministrstvo za bogočastje in uk prepovedalo telesno kaznovanje. Učiteljstvo se s 

prepovedjo ni strinjalo, zavzemali so se za njeno ponovno uvedbo, saj so bili mnenja, da je 

telesna kazen še tako potrebna v šoli. Šele sčasoma je prevladalo prepričanje, da je dober učitelj 

tisti, ki čim manj kaznuje (Krajnčan in Stenko, 2010, str. 158). 

Šele v 20. stol. pa so na otroka začeli gledati kot na krhko bitje, ki je potrebno zaščite.  Otroštvo 

je začelo veljati za pomembno in edinstveno obdobje v razvoju. Starši so se začeli prilagajati 

otrokovim potrebam in željam. Po drugi strani pa so matere glede vzgoje postajale vse bolj 

nesamozavestne, saj so s strani strokovnjakov z različnih področij dobivale različna navodila, 

kako skrbeti za otroka (Lasch, 1992). Tako so v času prevlade behaviorizma (20., 30. leta) 

označevali materinsko ljubezen kot nevarno, svetovali so regularne odnose, spodbujali pa 

otrokovo čustveno samostojnost. V 30. in 40. letih pa začne veljati nova miselnost, ki je zavrnila 

očitke nevarnosti materinske ljubezni. Pomembno je postalo, da otrok čuti zaželenost in da se 

starši podrejajo otroku in njegovim potrebam. V 50. letih se pojavi nova dogma, kult 

avtentičnosti, ki zagovarja spontanost in pomembnost starševskega instinkta. Staršem so 

svetovali, naj zaupajo in sledijo svojim občutkom. Vzgoja otrok se prenese tudi na druge 

institucije, kot sta šola in psihološko svetovanje. Starši so začeli izgubljati zaupanje v 

sposobnost svojega vzgajanja, za kar so krivi predvsem industrija in mediji, ki so oblikovali 

ideal popolnega starševstva. Uveljavljati se začne permisivna vzgoja. Ker so matere težile k 

temu, da se čim bolj približajo idealu popolnega starševstva, so otroka začele zasipavati s 

pretirano pozornostjo, ki pa so ji primanjkovali topel odnos in iskrena čustva (Lasch, 1992).  
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4.2 RAZLIKA MED KAZNOVANJEM IN DISCIPLINIRANJEM 
 

Avtorji različno definirajo kaznovanje in discipliniranje. V preteklosti so discipliniranje enačili 

s kaznovanjem, danes pa vedno več avtorjev govori o kaznovanju kot enem izmed načinov 

discipliniranja (Coloroso, 1996).  

Nekateri (npr. Chelsom Gossen, 1993; Glasser, 1998) pa ločujejo med kaznovanjem in 

discipliniranjem. Trdijo, da je discipliniranje za razliko od kaznovanja pričakovano, saj so 

pravila znana vnaprej. Cilj discipliniranja je, da se učenec izogne ponavljanju neustreznega 

vedenja. Kot rezultat discipliniranja navajajo izboljšan odnos med odraslim in otrokom. 

Discipliniramo takrat, ko nismo jezni ali prizadeti, smo mirni in se izogibamo kritiziranju. 

Pomembna je intonacija, saj je način, kako povemo, še bolj bistvenega pomena kot to, kaj 

povemo (Pšunder, 2004). Za razliko od discipliniranja pa se kazen usmerja k problemu in ne k 

rešitvi. Otrok se kaznovalca boji. Kazen je velikokrat nepričakovana, odvisna od 

spremenljivega počutja kaznovalca. Kaznovanje temelji na prepričanju, da je otrok v osnovi 

egoist in da potrebuje nadzor. Rezultat takega prepričanja je, da otrok sčasoma postane 

neodziven na kaznovanje. Učitelj s kaznovanjem ne doseže dolgotrajnega podrejanja, posledice 

so dolgotrajne, kažejo pa se predvsem v sovraštvu do avtoritete (Chelsom Gossen, 1993, str. 

37−38). Glasser (1998) meni, da otroci pri kaznovanju nimajo možnosti za razmislek o svojem 

dejanju in vedenju ter da jim je kazen velikokrat prehitro naložena, nejasna in jih postavlja v 

pasiven položaj. 

Menim, da med discipliniranjem in kaznovanjem ni tako ostre meje, kot poudarjajo prej 

omenjeni avtorji. Tudi kaznovanje je lahko vnaprej predpisano in določeno, otrok pa je o 

uporabi kazni predhodno seznanjen. Kot smo videli, imata tako kaznovanje kot discipliniranje 

različne pomene. Sama gledam na šolsko kaznovanje kot na posledico neupoštevanja določenih 

pravil, ki nam pomagajo, da dosežemo disciplino. V tem smislu je zapisano tudi v Pedagoški 

enciklopediji (1989), po kateri je kazen podpomenka discipliniranja.   

Prej omenjeni avtorji, kot npr. D. Chelsom Gossen (1996), so pri uporabi pojma kaznovanje 

negativno nastrojeni predvsem do kazni, ki ni vnaprej določena, in v primerih, kadar učenec ne 

ve, kako se bo učitelj odzval. Ne osredotočajo pa se na to, da so kazni v šoli lahko tudi vnaprej 

določene in so otroci z njimi vnaprej seznanjeni ter jim postavljajo jasna pravila in meje. 

Učencu tako s kaznijo sporočamo, da ga imamo za dovolj sposobnega, da bi se v določeni 

situaciji lahko ustrezno vedel. Učenec se v takih primerih kaznovalca ne boji, kazen ni 

nepričakovana in ni podvržena čustvom kaznovalca. Kaznovalec tako učencu sporoča, da ga 

ceni, spoštuje in ga spodbuja, da je situacijo sposoben rešiti na drugačen način (Kroflič, 2011). 

Zaključujem, da je uporaba kazni kot načina discipliniranja učinkovita in sprejemljiva, vendar 

le v primeru, ko so učenci seznanjeni s pravili in z dogovori kot tudi s posledicami, ki sledijo 

njihovemu neupoštevanju. Prav tako se mi zdi pomembno, da kaznovanje ni podvrženo 

čustvom kaznovalca in da je izbira kaznovanja primerna. Enačenje discipliniranja s 

kaznovanjem po novejših opredelitvah strokovnjakov ni ustrezno. Discipliniranje ima 

negativen predznak takrat, ko se vzpostavlja le na osnovi kaznovanja, pozitivnega pa takrat, ko 

je usmerjeno k spodbujanju razvoja odgovornosti in samokontrole ter je njegov cilj 

samodisciplina. Pomembno je, da se zavemo, da kaznovanje uporabljamo le takrat, ko smo 

izkoristili vse druge možnosti discipliniranja.  
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5. KAZNOVANJE V ŠOLI 
 

Šolsko kaznovanje po mojem mnenju ne bi smelo imeti samo negativnega predznaka. Na šolsko 

kaznovanje bi morali gledati kot na sredstvo, ki se uporablja v primeru kršenja pravil ali 

neupoštevanja učiteljevih zahtev. Pravilno se mi zdi, da ob zavestnem neupoštevanju pravil 

sledi določen ukrep, določena kazen. Prepričana sem namreč, da učenci izraz »kazen« 

uporabljajo velikokrat, medtem ko jim izrazi, kot sta vzgojni ukrepi, discipliniranje, niso tako 

dobro poznani. Izogibanje uporabi besede »kazen« in njenemu negativnem predznaku pa mi 

poraja vprašanja, ali s tem, ko kazen enačimo z nečem slabim, negativnim, morda vplivamo 

tudi na učenčevo doživljanje kaznovanja.  

Kljub vsemu, kar smo izvedeli o kaznovanju, vemo, da je kazen v šoli vedno bila prisotna, je 

še danes prisotna in bo gotovo tudi v prihodnosti. Pomembno pa je, da znajo učitelji izbirati 

prave oblike kaznovanja. V nadaljevanju bom predstavila, katere kazni po delitvah različnih 

avtorjev obstajajo in na kakšen način je ustrezno kaznovati učence. Hladen odnos, ignoriranje 

in distanca so za nekoga mnogo hujši kot grožnje, graja in podobno. 

Namen kaznovanja v šoli je izboljšanje vedenja v razredu. Kazni nam pomagajo, da učence 

prisilimo, da se gibljejo v okviru postavljenih omejitev. Pri izbiri kazni je treba upoštevati šolski 

pravilnik o discipliniranju (Cowley, 2005). Teža kazni mora biti sorazmerna s težo prekrška 

(Ažman, 2012). 

Nekateri učitelji s kaznovanjem dosežejo disciplino. Uspešni učenci kazen sprejmejo in do  

kaznovalca ne gojijo zamer. Kazen pri osebah, ki imajo o sebi negativno mnenje, ne deluje, saj 

se s kaznovanjem to njihovo mnenje le še poglobi. Potrebno je izbrati tiste kazni, ki najbolj 

ustrezajo določenim učencem in razredu. Pomembno je, da se učitelj v procesu kaznovanja 

izogiba sporu z učencem in da je pri kaznovanju dosleden (Chelsom Gossen, 1993, str. 37−44). 

Strokovnjaki na področju pedagoškega kaznovanja pa izpostavljajo nekaj nasvetov, ki se jih je 

dobro držati pri kaznovanju učencev. Kaznovanje priporočajo šele takrat, ko učitelji izkoristijo 

vsa druga sredstva discipliniranja. Poudarjajo tudi pravičnost in doslednost kazni ter 

kaznovanje v mirnem, premišljenem stanju (Peček Čuk in Lesar, 2009).  

Pri kaznovanju učencev je treba (Cowley, 2005, str. 74−77): 

- pritegniti učenčevo pozornost, kar dosežemo tako, da pokličemo učenca po imenu, 

- poudariti, kaj od učenca želimo, in preveriti, ali je učenec napotek razumel, 

- učencu dati možnost oziroma pogoj, kako se lahko izogne kaznovanju, 

- seznaniti učenca, kakšna kazen sledi, in jo ob neupoštevanju napotkov tudi izpolniti. 

Kazni delimo na (Kroflič, 2011, str. 17): 

- retributivne: te kazni so osredotočene na povračilo storjene škode. Posameznika 

obravnavamo kot zrelo osebo, ki se je prostovoljno odločila za prekršek, 

- utilitaristične: kazni se osredotočajo na spremembo vedenja, njihov cilj je poboljšanje, 

prevzgoja. Posameznika obravnavamo kot osebo, ki jo določajo različne okoliščine, 

zato je ta potreben sočutja, pomoči in poboljšanja. 

Šolske kazni lahko delimo na formalne in neformalne. Formalne kazni so določene s strani 

zakonskih oz. uradnih dokumentov, na ravni države ali na ravni posamezne šole. K 
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neformalnim kaznim štejemo učiteljev lastni pristop k reševanju konfliktov, ki pa mora biti v 

skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah (1997) in z etičnimi načeli. 

Kroflič idr. (2009, str. 7) poleg že zgoraj omenjenih kazni omenijo kurativne ukrepe. Ti so 

povezani z učiteljevim dejanjem ob učenčevem neprimernem vedenju. Učitelj označi učenčevo 

vedenje kot neprimerno in učenca s tem postavi v neprijetno situacijo, ki vodi v vzbujanje 

neprijetnega občutka in doživljanje neprijetne vloge, ki jo je imel učenec v določeni situaciji. 

Glede na to, ali ti ukrepi vzbujajo neprijeten občutek s strani drugih (npr. staršev) ali težijo k 

vzbujanju notranjih moralnih občutkov (vzbujanje krivde), jih razdelimo na avtonomistične in 

heteronomistične ukrepe. Tako k avtonomističnim ukrepom lahko štejemo poravnavo, 

opravljanje dobrih del, ignoriranje itd., k heteronomističnim pa opomin, zagovor pred 

razredom, premestitev v drugo klop, izključitev itd. 

Strmčnik (1965, str. 21) je šolske kazni razdelil glede na značaj kazenskih posledic in glede na 

to, katero plat učenčeve osebnosti najbolj prizadenejo, v pet skupin: 

- upravno-administrativne. Med te kazni prišteva vpis v dnevnik, pisni in ustni opomin, 

opomin razrednika, ukor znižanj ocene iz vedenja in premestitev učenca. Kazni temeljijo 

na občutku strahu učenca pred posledicami doma in v šoli; 

- moralno obsojajoče. Sem spadajo: zagovor pred razredom, pred mladinsko organizacijo, 

pri upravitelju, ignoriranje učenca, obvestitev staršev. Učenec doživi moralno obsodbo 

svojega dejanja. Namen kazni je, da učenec prevzame odgovornost za svoje dejanje in 

občuti željo, da bi spremenil svoje vedenje; 

- poravnalne kazni. Med te kazni prišteva denarno kazen, popravilo, zamenjavo 

poškodovanega predmeta. Bistvo teh kazni je popravilo namerno ali nenamerno povzročene 

materialne škode; 

- omejitvene kazni. Med te kazni prišteva pripor učenca po pouku, kazensko nalogo, odvzem 

odmora, prepoved udeležbe na šolskem izletu. S kaznimi učencu naložimo dodatno 

dejavnost ali mu odvzamemo nek privilegij; 

- kazni profanacije učenca. Sem spadajo premestitev v drugo klop, odstranitev iz razreda, 

spraševanje za oceno, telesna kazen. Namen kazni je vzbuditi pri učencu občutek sramu. 

Dandanes se kaznovanje učencev bistveno razlikuje od kaznovanja v preteklosti. »Pozitivna 

pedagoška vrednost šolske kazni je, da kaznovana oseba izvršilca kazni sprejema kot 

verodostojno osebo.« Kazen mora biti pravična in koristna. Moderni načini kaznovanja otrok 

slonijo na povračilu, ki učenca, ki se neprimerno vede, po prestani kazni ponovno vključijo v 

skupnost, in ne na maščevanju. Ti novi načini kaznovanja imajo prevzgojno vlogo, hkrati pa 

storilca odvračajo od tega, da bi znova zagrešil kaznivo dejanje (Kroflič, 2011, str. 13−14). 

V nadaljevanju bom posamezne načine kaznovanja razdelila na klasične načine kaznovanja in 

alternativne vzgojne ukrepe. Izhajala bom iz delitve M. Peček Čuk in I. Lesar (2009), ki načine 

kaznovanja delita v tri skupine, in sicer: verbalno kaznovanje (graja, grožnja, posmehovanje in 

zaničevanje, molk), fizično kaznovanje in druge oblike kaznovanja (odtegovanje ljubezni in 

pozornosti, obremenilne kazni, poravnava povzročene škode). Alternativni vzgojni ukrepi pa 

zajemajo restitucijo in mediacijo (Kroflič, 2011). 
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5.1 VERBALNO KAZNOVANJE 
 

Verbalna kazen je v zadnjih stoletjih bolj prisotna kot fizična. Način kaznovanja se je spremenil 

s telesne na duševno kazen, ki povzroča negativne učinke na dušo, mir in voljo posameznika. 

Pušča duševne posledice, ki na zunaj mogoče niso tako vidne kot pri fizičnem kaznovanju, a so 

globoko zakoreninjene v posamezniku in težko odpravljive (Foucalt, 1984). 

GRAJA. Graja se nanaša na učiteljevo izražanje nestrinjanja z neprimernim učenčevim 

vedenjem. Najbolje je, da grajo uporabljamo redko, saj prepogosta uporaba zmanjša njeno 

učinkovitost, kvari ustvarjanje pozitivnega vzdušja v učilnici, učenci pa jo dojemajo kot 

sitnarjenje (Kyriacou, 1997, str. 116). S pomočjo graje poskuša učitelj učenca usmeriti k bolj 

sprejemljivemu in zaželenemu vedenju. Pomembno pa je, da je graja usmerjena na dejanje in 

ne na otrokovo osebnost (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

GROŽNJA. Grožnja je vzbujanje strahu pred negativnimi posledicami. Mora biti realna in 

izvršljiva. Ne grozimo s posledicami, ki jih ne želimo ali ne moremo uresničiti (Peček Čuk in 

Lesar, 2009, str. 62−63).  

POSMEHOVANJE IN ZANIČEVANJE. Posmehovanja in zaničevanja se učitelji ne smejo 

posluževati. To ima na učence obraten učinek ter žaljivke in zaničevanja otroci začnejo 

sprejemati in se vesti v skladu z njimi (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 63). 

MOLK. Molk ni priporočljiv, saj lahko vodi k občutku krivde, tesnobe, negotovosti in zmede 

pri učencu. Učiteljevo neodzivanje na neprimerno vedenje lahko tako predstavlja eno izmed 

hujših oblik kaznovanja. V primeru uporabe molka mora učitelj paziti, da ta ne bo predolg, 

otroku pa je treba razložiti vzrok molčanja (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 63). 

 

5.2 FIZIČNO KAZNOVANJE 
 

M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 65) uvrščata pod fizično kaznovanje udarce (z roko, s 

palico …), brcanje, klofutanje, tresenje, praskanje, ščipanje, puljenje las, vlečenje za ušesa, 

stiskanje, metanje predmetov v posameznika itd. Fizično kaznovanje je žaljivo in ponižujoče 

ter ima kratkotrajni učinek. S to obliko kaznovanja otroku dajemo zgled, da je fizično 

obračunavanje sprejemljivo, ter ga na ta način spodbujamo k agresivnemu vedenju. Učitelji se 

te oblike kaznovanja ne smejo posluževati, saj 28. člen Konvencije o otrokovih pravicah (1997) 

določa, da mora biti disciplina otroka skladna z otrokovim dostojanstvom. Poleg zakonske plati 

pa ima fizično kaznovanje vrsto negativnih učinkov na učenca in negativno vpliva na čustvene 

odnose med učencem in učiteljem (Peček Čuk in Lesar, 2009 str. 65). 

 

5.3 DRUGE OBLIKE KAZNOVANJA 
 

ODTEGOVANJE LJUBEZNI IN POZORNOSTI. Ta oblika kaznovanja je pogosto povezana 

z molkom, spremljata pa jo tudi hladen pogled in ignoriranje otrokovih želja. Učitelj s takim 

obnašanjem otroku sporoča, da sta njegova ljubezen in naklonjenost pogojna in povezana z 

lepim obnašanjem. S takim ravnanjem otroka prisilimo k lepemu obnašanju, otrok nam je zaradi 

čustvenega pogojevanja pripravljen ustreči. Prav zaradi tega odnosa, ki se preplete med 



Selma Brdar: Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci, magistrsko delo 

___________________________________________________________________________ 
 

25 
 

učiteljem in učencem, ta pristop ni priporočljiv in se ga je treba izogibati (Peček Čuk in Lesar, 

2009, str. 63−64). Ta oblika kaznovanja pa vodi tudi k povečevanju otrokove želje po ugajanju, 

ki ni usmerjeno k reševanju problemov, temveč v preračunljivo vedenje, s pomočjo katerega bo 

otrok prihajal do nagrad (Zupančič in Justin, 1991). 

OBREMENILNE KAZNI. Obremenilne kazni se lahko odražajo kot sramotenje z javnim 

beleženjem otrokovega neprimernega vedenja, kot poniževanje, kot nesmiselna dejavnost (npr. 

napisati en stavek večkrat). Te kazni so usmerjene na učenčevo osebnost, zato bi se jih morali 

izogibati. Na drugi strani pa so kazni, ki so usmerjene na samo kršitev. Te so vnaprej določene 

in se izvedejo po vnaprejšnjem opozorilu ali grožnji. Take kazni se izvajajo v obliki dodatnega 

dela, odvzema prostega časa … (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 64). 

PORAVNAVA POVZROČENE ŠKODE. Oblika kaznovanja je primerna v primerih, ko je 

povzročena materialna škoda. Poravnava mora biti realno izvedljiva, posameznik pa se mora 

zavedati posledic in teže svojega dejanja (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 64). 

 

5.4 ALTERNATIVNI VZGOJNI UKREPI 
 

Še danes si pedagogi niso enotni glede kazni in kaznovanja. Moderni pedagogi trdijo, da 

pravega vzgajanja ne dosežemo s kaznijo (Gogala, 2005). Izraz alternativni ukrepi zajema nove 

netradicionalne odzive na kazniva dejanja. Njihov primarni cilj ni kaznovanje storilca, temveč 

prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, učenje iz lastnih napak, navajanje na 

samodisciplino in razvijanje empatije. Z uporabo teh ukrepov se poskušamo izogniti 

klasičnemu kaznovanju. Vse večkrat se uporabljajo tudi v kazenskopravnih sistemih pri 

obravnavanju mladostnikov (Dekleva, 1996).  

RESTITUCIJA. Restitucija oziroma poravnava povzročene škode se osredotoča na to, kako 

napako popraviti. Pomembno načelo restitucije je, da se učenec sam odloči, da hoče popraviti 

povzročeno škodo. V šolah prevzame učitelj vlogo razsojevalca in se odloči, ali je predlagano 

povračilo primerno. V raziskavah je bilo ugotovljeno, da že vrtčevski otroci spontano 

uporabljajo restitucijo (Kroflič, 2011).  

D. Chelsom Goseen (1993, str. 47−50) restitucije ne pojmuje kot kaznovanje. Trdi, da je 

restitucija uvod v dobro in kakovostno šolo. S tem pristopom učitelji otroka, ki skuša zadovoljiti 

svoje potrebe z manj učinkovitim vedenjem, usmerijo in opozorijo na neučinkovitost njegovega 

pristopa. Pomagajo mu najti učinkovitejše in primernejše vedenje, s katerim bo dosegel isti cilj 

in zadovoljil svoje potrebe. Učitelji, vzgojitelji, šola in učni predmeti morajo učencu 

predstavljati nekaj, kar zadovoljuje njegove potrebe. To dosežejo na tri načine (prav tam): 

- namesto kazni se raje osredotočijo na vzroke, ki privedejo do neprimernega obnašanja, 

in tako poskusijo ugotoviti, kaj se skriva za učenčevim vedenjem oziroma katere potrebe 

skuša učenec s svojim obnašanjem zadovoljiti, 

- zavedati se morajo, da sta pomembni stalna rast učenca in učitelja ter kakovost učnega 

procesa, 

- izrednega pomena, tako za učitelja kot za učence, je samorefleksija svojega dela. 

Namesto pohval, nagrad in odobravanj s strani drugih se morajo učenci bolj osredotočiti 

na notranjo motivacijo in samodisciplino. 
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Kot smo ugotovili, je pri restituciji ključnega pomena, da se ne usmerimo na otrokovo napako, 

ampak na to, kako jo otrok lahko popravi.  

MEDIACIJA. Mediacija je ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov na miren način. Za 

to metodo je značilno, da tretja oseba posreduje med vpletenimi v sporu, a ne sprejema 

nikakršnih odločitev namesto njih. To osebo imenujemo mediator. Njegova naloga je, da brez 

vsiljevanja in s pomočjo različnih komunikacijskih tehnik in veščin pomaga definirati problem, 

vzpostaviti pogajanje in sporazumno rešiti konflikte (Šetinc Tekavc, 2002). Proces mediacije 

omogoča vsem udeležencem v konfliktu, da predstavijo svojo plat zgodbe in prisluhnejo tudi 

drugim vpletenim (Prgič, 2010). Ob tem pride do empatičnosti udeležencev, ki ob zgodbi 

drugega občutita prizadetost, vzpostavi pa se tudi nelagodje, ki spodbuja željo po razrešitvi 

konflikta. Prostovoljna razrešitev konflikta je povezana s sočutjem in z empatično krivdo, ki jo 

storilec občuti, ko se zave odgovornosti posledic svojega dejanja (Kroflič, 2011). 

V šolah se izvajata šolska in vrstniška mediacija. Glavna razlika med njima je, da šolsko 

mediacijo izvajajo strokovni delavci na šoli, vrstniško pa učenci sami. Pri šolski mediaciji vlogo 

mediatorja velikokrat prevzame učitelj. Njegova naloga je, da stremi k temu, da udeleženci sami 

najdejo rešitev konflikta. Če imajo udeleženci pri tem težave, jim učitelj lahko pomaga tako, da 

navede vsaj tri možne rešitve, med katerimi udeleženci izbirajo (Prgič, 2010). Z mediacijo se 

rešujejo tudi konflikti pod površino, ki jih s šolskimi vzgojnimi ukrepi ne dosežemo. Na tej 

ravni se udeleženci teh niti ne zavedajo v celoti, v konflikt pa so vpletena tudi čustva in odnosi 

udeležencev. 

Reševanje konfliktov s pomočjo mediacije ima veliko pozitivnih učinkov tako na učence kot 

na šolo. Prgič (2010, str. 44, 45) navaja nekatere: 

- učenci razvijajo sposobnosti aktivnega poslušanja, 

- se učijo sodelovanja z drugimi, 

- se med seboj bolje spoznavajo in sprejemajo, 

- na šoli se razvije nova kultura odnosov, 

- ohranjajo dostojanstvo, 

- krepijo odgovornost in poglabljajo razumevanje, 

- razvijajo spoštovanje, 

- naučijo se konstruktivnega reševanja problemov, pri čemer upoštevajo tudi interese 

drugih učencev, 

- med učenci je bolj prisotno zaupanje, 

- opazna sta osebnostna in razvojna rast, 

- krepijo samospoštovanje, 

- učenci se urijo v pogajalskih veščinah in v samostojnem reševanju konfliktov. 

Raziskave so pokazale, da ima uporaba mediacije pomembno vlogo in pozitivne učinke pri 

izboljševanju šolske klime. Vrstniška mediacija privede do sprememb v načinu, kako se učenci 

soočajo s konflikti, pristopajo k njim in jih razrešujejo. Opažena je večja pripravljenost za 

pomoč sošolcem in razreševanje konfliktov na miren način s pomočjo pogovora (Kroflič, 2011). 

Mediacija v šoli ima najboljše učinke takrat, ko je del celovitega vzgojnega načrta in je 

uporabljena kot tudi podprta s strani vseh učiteljev in vodstva šole (Cremin, 2007, v Kroflič, 

2011).  

Zaključujem, da imata mediacija in restitucija ogromno pozitivnih učinkov na posameznika in 

klimo v razredu. Posamezniku dajeta možnost, da se vključi v proces spoprijemanja s konflikti. 

Pomembno se mi zdi, da ju uporabljamo že na začetku šolanja, saj menim, da učenca ne naučita 
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le ustreznega odzivanja na neprimerno vedenje, temveč tudi, da začne misliti s svojo glavo, da 

je zmožen sam popraviti napako in poiskati rešitev ter je sam odgovoren za svoja dejanja. 

Učence je treba navajati, da je pogovor ključnega pomena za razrešitev konfliktov in delovanje 

v družbi. Učiteljeva naloga je, da mediacijo in restitucijo uporablja ustrezno, brez moraliziranja. 

Seveda pa se moramo zavedati, da alternativni ukrepi niso primerni za vsak prekršek, za vsako 

neprimerno vedenje. Učitelj mora sam presoditi, kateri ukrep uporabiti v določeni situaciji.  

Na temo discipliniranja in kaznovanja je bilo izvedenih kar nekaj raziskav. Krajnčan in Stenko 

(2010) sta ugotovila, da učenci 8. in 9. razredov med najučinkovitejše kazni prištevajo 

spraševanje za oceno, ukor, pogovor pri ravnatelju in obveščanje staršev. Kot najmanj 

učinkovite pa štejejo ignoriranje in zbadanje s strani učitelja, pripor po pouku, stanje v klopi … 

Kot najpogostejše uporabljene kazni so navedli presedanje v drugo klop, kričanje, vpis v 

dnevnik in zagovor pri razredniku. Po mnenju učencev so najmanj pogoste kazni premestitev v 

drug oddelek, prešolanje, udarci in pripor po pouku. N. Savič (2014) je v svoji diplomski nalogi 

ugotovila, da se večina učiteljic odzove na neprimerno vedenje otrok s pogovorom, nato z 

obveščanjem staršev, s pomočjo mimike in presedanjem učenca. Ugotovljeno je bilo, da sta tudi 

mediacija in restitucija pogosti pri odzivanju na neprimerno vedenje 

Pregled oblik kaznovanja nas opomni, da obstajajo različni načini kaznovanja, kot so verbalno 

kaznovanje, fizično, druge oblike kaznovanja in alternativni vzgojni ukrepi. Ob pregledu 

pogledov različnih avtorjev na načine kaznovanja me je pritegnil način gledanja na kazen 

avtorice D. Chelsom Gossen. Zanimivo je, da restitucije ne uvršča med načine kaznovanja. Ob 

pregledu njenih argumentov sem se tudi sama vprašala, ali bi sama uvrstila restitucijo in 

mediacijo med kaznovanje ali ne. Z moje perspektive restitucija oziroma mediacija ne 

predstavljata kazni, saj sta prostovoljni. Še vedno pa je prisoten dvom, kako te oblike doživljajo 

učenci − kot kazen ali ne.  

 

6. KAZNOVANJE IN ČUSTVA 
 

Vsak posameznik je različen. Vsak doživlja stvari po svoje in vidi dogodke in njihove posledice 

s svoje perspektive. Kot smo izvedeli, so kazni zapletene, saj jih ne doživlja vsak enako. Ker 

jih je treba znati prilagoditi vsakemu učencu posebej, me je zanimalo, kaj za posameznike 

predstavlja kazen in kakšne so njene posledice. V tem poglavju bom predstavila več o učinkih 

kaznovanja, ki se pojavljajo pri učencih, in o tem, kakšna čustva lahko sprožajo v učencih.  

Kot je prikazano v magistrski nalogi, so učinki kaznovanja po eni strani pozitivni, po drugi pa 

negativni. Nezaželenih posledic kaznovanja je veliko več, kot se jih zavedamo. Poleg že 

omenjenih negativnih učinkov kaznovanja, kot sta kratkotrajnost učinkov kazni in vodenje k 

njihovi pogostejši uporabi, pa kaznovanje lahko negativno vpliva tudi na čustva učencev, saj 

(Pavšič Gašić, 1988, str. 88): 

- spodbuja agresivnost. Posameznik, ki doživlja agresijo, se je na ta način tudi nauči in jo 

tudi sam začne uporabljati, 

- ogroža socialne odnose med obema udeležencema. Učenec, ki je kaznovan, se umakne 

od učitelja, kar pripelje do ohladitve njunega odnosa, 

- obstaja nevarnost negativnih čustvenih posledic. Čustvene posledice so med najbolj 

nevarnimi posledicami kaznovanja, saj posameznik kaznovanje doživlja subjektivno. 

Kazen v posamezniku vzbuja negativne občutke, kot so bes, bolečina, ponižanje. 
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Kot je prikazano zgoraj, se kaznovanje povezuje s čustvi, čustva pa vplivajo na vedenje otrok. 

Zaradi našega razumevanja, kaj se dogaja z učencem, je treba poznati tudi teorijo o čustvih, da 

to lahko potem uporabimo v praksi (Akin idr., 2000). Iz definicije čustev izvemo, da so čustva 

»zapleteni in sestavljeni procesi, ki vključujejo različne vrste kognitivnih, fizioloških, izraznih 

in vedenjskih odzivov« (Smrtnik Vitulić, 2007, str. 10). Uporaba neprimernih in nasilnih 

vzgojnih ukrepov slabo vpliva na otroka, saj ob njihovi uporabi občuti osramočenost in 

ponižanost. Z njihovo uporabo po navadi začasno ustavimo neprimerno vedenje, hkrati pa 

otroka naučimo primernega obnašanja le v primerih, ko mu grozi strah pred kaznijo, ali v 

primerih, v katerih je v bližini potencialni kaznovalec (Coloroso, 1996).  

Univerzalnega odziva na reakcijo ne moremo predvideti, saj ljudje v podobnih reakcijah ne 

doživljamo enakih čustev. Zaradi psihološke drugačnosti različno ocenimo dogajanje. Naš 

odziv pa je odvisen od različnih dejavnikov. Bolj kot je situacija za nekoga pomembna in se 

ujema z njegovimi cilji in željami, bolj intenzivna čustva posameznik doživlja (Smrtnik Vitulić, 

2004). B. Coloroso (1996) predstavi tri načine, kako se otroci lahko odzovejo ob srečanju z 

osebo, ki ima nad njimi nadvlado, nadzor in možnost manipulacije. S strahom se odzovejo 

otroci, ki jih je strah, a tak odziv ni trajen, traja le toliko časa, dokler ne odrastejo. Nekateri se 

odzovejo z odporom, ki se kaže v obliki napada ali agresije nad drugimi. Tak odziv lahko hitro 

preraste v začaran krog, poln nasilja med otrokom in odraslim. Tretji način odziva se kaže v 

duševnem ali telesnem umiku posameznika. H. Smrtnik Vitulić (2004) nas opomni, da ima v 

izražanju, prepoznavanju in razumevanju čustev veliko vlogo kultura. Raziskave Oatleyja in 

Jenkinsa (2002, v Smrtnik Vitulić, 2004, str. 22) so pokazale, da se otroci, ki odraščajo v 

različnih kulturnih okoljih, razlikujejo v številnih vidikih čustvenega procesa. Različne kulture 

namreč različno doživljajo čustva. V nekaterih kulturah je čustvo, recimo jezo, neprimerno 

izražati in doživljati, v drugih je izražanje tega istega čustva nekaj sprejemljivega in običajnega.  

Navidezno uspešna stroga kaznovalna vzgoja lahko ima za otroke čustvene posledice, ki se 

kažejo v strahu, tesnobnosti, zavračanju, odporu in povzročanju močnih notranjih pritiskov 

(Zupančič in Justin, 1991). Gogala (2005, str. 99) poudarja, da bi ob učenčevi napaki morali 

biti pozorni na »duševno situacijo v trenutku, ko se je odločil za dejanje, ter upoštevati osebne 

razloge za njegovo odločitev«. Na ta način bi psihološko razumeli njegovo dejanje, ki je lahko 

posledica nujne duševne reakcije na različne vzroke. 

Čustva imajo ključno vlogo v posameznikovem razvoju in življenju. Vplivi čustev na 

posameznika so lahko pozitivni ali negativni, odvisno od posameznikove zmožnosti 

uravnavanja čustev. Zmožnost uravnavanja čustev je namreč zelo pomembna, saj težave z 

njihovim uravnavanjem lahko povzročijo razvoj številnih oblik psihopatologije, razvoj 

socialnih težav in telesna obolenja (Cvetek, 2014). Da bi učencu lahko pomagali, moramo 

razumeti čustva, ki jih doživlja ob dogodku, in ga naučiti ta čustva tudi kontrolirati, kar pa je 

dolgotrajen proces. Naučiti ga moramo prepoznati čustva in s katerim dogodkom so ta 

povezana. Šele ko bo sam ugotovil razloge, zaradi katerih doživlja določena čustva, jih bo znal 

kontrolirati in nenasilno izražati (Muršič idr., 2010). 

H. Smrtnik Vitulić (2003, v Smrtnik Vitulić, 2004, str. 45) je z raziskavo ugotovila, da otroci v 

srednjem otroštvu že začnejo prepoznavati, da čustva niso odvisna samo od situacije. Razumejo 

že, da k izražanju in doživljanju čustev prispevajo tudi psihične podobnosti in razlike med 

ljudmi. Harris (1996, v Smrtnik Vitulić, 2004, str. 46) je ugotovil, da so učenci, stari 8 in 10 let, 

sposobni uravnavanja čustev. Med strategijami uravnavanja so učenci predlagali bolj aktivno 

sodelovanje v drugih situacijah in preusmerjanje misli na druge vsebine. Sposobni pa so tudi 

razlikovati med doživljanjem in izražanjem čustev. 
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Otroci torej z odraščanjem vedno bolj razumejo čustva in se postopno učijo primerno odzivati. 

Zavedati se moramo, da otroci hitreje kot odrasli prehajajo iz enega skrajnega doživljanja čustev 

k drugemu (Smrtnik Vitulić, 2004). 

Za boljše razumevanje čustev bom podrobneje predstavila nekaj temeljnih čustev po avtorju 

Panksepp (2004, v Cvetek 2014, str. 43), ki so po mojem mnenju povezana s kaznovanjem. 

Zanimalo pa me bo tudi, kako jih doživljajo otroci v srednjem otroštvu. To starostno skupino 

poudarjam, ker sem raziskavo opravila z učenci 3. razreda osnovne šole. 

Panksepp (2004, v Cvetek, 2014, str. 43) uvršča med temeljna čustva strah, jezo, žalost, veselje, 

zanimanje, zaupanje in naklonjenost. Med sestavljena čustva uvršča sram, krivdo, prezir, zavist, 

humor, empatijo, simpatijo in ljubosumje. Prav vsako čustvo ima v razvoju posameznika 

pomembno vlogo.  

VESELJE je pozitivno in prijetno čustvo, ki posameznika spodbuja k ponavljanju tistih 

aktivnosti, ki to prijetno čustvo sprožijo (Cvetek, 2014, str. 44). Otroci doživljajo veselje, ko se 

jim izpolni pomembna želja (Zupančič, 1995, v Smrtnik Vitulić, 2004, str. 62). Kaj je 

posamezniku pomembno, je odvisno od razvojnih značilnosti tega obdobja, sposobnosti in 

osebnostnih lastnosti. V srednjem otroštvu so razlogi veselja (prav tam): 

- sprejetost med vrstniki, 

- šolska uspešnost in 

- drugi dosežki. 

ŽALOST običajno uvrščamo med negativna oz. neprijetna in boleča čustva. Posamezniku 

pomaga, da se sooči z željami in s cilji, ki jih ne more uresničiti ali zadovoljiti. Žalost običajno 

spremljajo občutki nelagodja, obupa, nemoči, pomankanja (Cvetek, 2014, str. 55). Doživljanje 

žalosti je povezano z nepravično izgubo nečesa pomembnega (Milivojevič, 1999, v Smrtnik 

Vitulić, 2004, str. 33). 

JEZO prištevamo med negativna oz. neprijetna čustva, povezana pa je s posameznikovim 

doživljanjem krivice, nepravičnosti, škode. Doživljamo jo kot obrambo, pri kateri skušamo 

zaščititi organizem (Cvetek, 2014, str. 57). V srednjem otroštvu se jeza pri otroku pojavi z 

omejitvijo njegovih želja in načrtov, prisotna je pri stalnem iskanju napak, povezanih z njim, 

pri stalnem pridiganju, primerjanju z drugimi, draženju ob neuspehih, zasmehovanju, 

nepravičnosti ali zanemarjanju. Pogostost in intenzivnost doživljanja jeze pa sta odvisna od 

posameznika, od njegove sposobnosti spoprijemanja z neugodnimi situacijami, od potreb, ki so 

v tistem trenutku zanemarjene in neizpolnjene, ter od njegovega telesnega in čustvenega stanja 

(Smrtnik Vitulić, 2004, str. 63). Raziskave Oldsa in Feldmana (2002, v Smrtnik Vitulić, 2004, 

str. 64) so pokazale, da obstajajo razlike pri izražanju jeze med spoloma. Pri dečkih so odkrili, 

da so bolj odkrito agresivni, bodisi fizično ali besedno, pri dekletih pa je bolj prisotno psihično 

nasilje.  

Tudi STRAH, ki posameznika opozori na zaznano nevarnost, prištevamo med boleča, 

negativna oz. neprijetna čustva. Pri posamezniku strah sproži obrambni odziv (Cvetek, 2014, 

str. 59−60). V srednjem otroštvu se strah navezuje na dejanske nevarnosti, npr. nevarnost pred 

neuspehom. Otrokom je pomemben lastni položaj v skupini, zato se pojavlja strah pred tem, da 

bi jih drugi smešili, se iz njih norčevali zaradi njihove drugačnosti. Strah je povezan tudi s 

pretnjo fizične nevarnosti, poškodbo sebe ali drugih ter s smrtjo (Puklek in Grill, 1999, v 

Smrtnik Vitulić, 2004, str. 62). Raziskave so pokazale, da dekleta v povprečju večkrat pokažejo 

strah kot fantje (Zupančič, 1995 v Smrtnik Vitulić, 2004, str. 62). 
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SRAM je prav tako neprijetno in boleče čustvo, ki je povezano z negativnim vrednotenjem sebe 

(Cvetek, 2014, str. 79). Doživetje sramu je povezano s tem, ko ocenjujemo, da smo s svojim 

ravnanjem potrdili negativne dvome o sebi pred pomembno osebo. Večja kot je naša želja, da 

bi bili pred nekom, ki nam je pomemben, obravnavani kot dobri, bolj intenzivno je čustvo sramu 

ob našem neustreznem ravnanju. Čustvo sramu lahko pri posamezniku sproži nasilen odziv, 

bodisi do osebe, ki ga je osramotila, bodisi do tistih, ki so bili priče njegove osramotitve (Muršič 

idr., 2010). Sram je v razvoju posameznika pomembno čustvo, saj omogoča usvajanje 

družbenih vrednot, norm in pravil. Prispeva pa tudi k socializaciji, saj posameznik zaradi sramu 

pred nesprejetostjo družbe sprejema določena pravila, ki veljajo v tej družbi.  

 

Sram pri posamezniku prepoznamo po dejanjih, kot so (Cerar, 2015, str. 17):  

- oseba gleda stran, 

- gleda v tla, 

- se izogiba stiku z očmi. 

KRIVDA IN OBŽALOVANJE sta med seboj povezani boleči čustvi, povezani s situacijami, v 

katerih se posameznik ovrednoti kot odgovornega za kršitev pravil ali povzročitev škode 

(Cvetek, 2014, str. 76). Posameznik se izogiba doživljanju krivde tako, da zanika vpletenost v 

dejanje, obtoži nekoga drugega, preusmeri pozornost od dogodka. Krivdo velikokrat spremljata 

želja po opravičilu osebi, ki ji je bila povzročena krivica, in želja po popravilu škode (Cerar, 

2015, str. 17). 

Poleg navedenih temeljnih čustev lahko s kaznovanjem povežemo še kar nekaj ostalih čustev, 

kot so: 

- bes (Pavšič Gašić, 1988), 

- ponižanje (Pavšič Gašić, 1988), 

- agresijo (Pavšič Gašić, 1988), 

- ponižanost (Coloroso, 1996), 

- zamera (Chelsom Gossen, 1993), 

- sovraštvo (Chelsom Gossen, 1993), 

- zaupanje (Kroflič, 2011) in 

- obžalovanje (Kroflič, 2011).  

Kakšno čustvo pri učencu vzbudi določen dogodek, je odvisno od različnih dejavnikov. Naloga 

učitelja je, da poskuša čustva pri učencih prepoznati in se nanje tudi primerno odzvati. Prednost 

učiteljskega poklica je tudi v tem, da učitelj z učenci preživi ogromno časa, kar mu omogoča, 

da učenca spozna, da ve, kako in zakaj se na situacije in ukrepe odziva na določen način. 

Primeren način odzivanja učitelja je namreč bistvenega pomena za učenčevo doživljanje in 

odnos do učitelja. Kot smo spoznali, ima neprimeren način kaznovanja na učenčevo neprimerno 

dejanje lahko tudi dolgotrajne neugodne posledice. Pomembno se mi zdi, da je učiteljeva 

prednostna vloga, da deluje v učenčevo dobro, da išče vzroke njegovega obnašanja in nanj ne 

gleda kot na nekoga, ki mu brez razloga želi zlo.  

Glede doživljanja različnih načinov kaznovanja Kroflič in sodelavci (2009) ugotavljajo, da 

dijaki večino ukrepov doživljajo kot kazen. To velja tudi za alternativne ukrepe, ne pa za 

moralne in avtonomistične ukrepe. Raziskava Krajnčana in Stenko (2010) je pokazala, da 

učenci 8. in 9. razredov iščejo vzroke za kaznovanje v tem, da učenci prenehajo z neprimernim 
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vedenjem. 11,7 % jih meni, da jih učitelj kaznuje, ker jih ima na piki, 4,7 % učencev pa ne 

razume vzroka, ki je privedel do kaznovanosti. 

Večina raziskav, ki sem jih našla, je bilo izvedenih v višjih razredih osnovne šole in s starejšimi 

učenci, zato se mi zdi še posebej pomembno raziskati, kako kazen sprejemajo in doživljajo 

učenci na koncu prve triade osnovne šole, kar je predmet mojega raziskovanja. 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

7. RAZISKOVALNI PROBLEM 
 

Cilj magistrskega dela je raziskati, katere načine kaznovanja uporabljajo učitelji v OŠ in kako 

otroci to doživljajo.  

Raziskovalni problem sem izbrala zaradi aktualnosti teme. Med študijem sem opazila, da 

imamo tako študentje kot učitelji v OŠ težave z nedisciplino v razredu in z izbiro odziva na 

kršitev šolskih pravil. Ker še vedno verjamem, da ima mnogo učiteljev pomisleke, katere oblike 

kaznovanja izbrati, sem se odločila, da o tem povprašam učence. Zanimajo me njihove izkušnje 

in doživljanje kazni ter katere so po njihovem mnenju najbolj učinkovite. Ob pregledu literature 

sem ugotovila, da nekatere oblike kaznovanja negativno vplivajo na učence. Poleg tega je 

problem pri kazni, ko učenci ne vedo, zakaj so kaznovani, je kazen prestroga ali usmerjena na 

njihovo osebnost (Chelsom Gossen, 1993; Glasser, 1998). Za alternativne oblike kaznovanja je 

značilno, da otroka po storjenem dejanju ponovno vključijo v skupnost (Kroflič, 2011). 

Nekateri avtorji (npr. Chelsom Gossen, 1993; Glasser, 1998) ločujejo kaznovanje in 

discipliniranje, pri čemer kaznovanju pripisujejo negativen pomen. Danes pa vedno več 

avtorjev govori o kaznovanju kot enem izmed načinov discipliniranja (Coloroso, 1996). Sama 

se bolj strinjam s slednjimi in kaznovanje pojmujem kot enega izmed načinov, s katerim 

dosežemo ponovno upoštevanje (šolskih) pravil. Seveda pa je učinek odvisen od izbire kazni, 

kako je izvedena ter tega, ali učenci vedo, zakaj so kaznovani. Posebej me zanima, ali se 

učenčevo doživljanje klasičnega kaznovanja razlikuje od doživljanja novejših oz. alternativnih 

oblik kaznovanja.  

 

8. CILJI RAZISKAVE 
 

Glede na problematiko so cilji empiričnega dela naslednji: 

- C 1: Ugotoviti, ali imajo v razredu postavljena pravila in ali so učenci sodelovali pri 

njihovem oblikovanju. 

- C 2: Ugotoviti, ali učenci menijo, da je kaznovanje ob kršenju pravil potrebno. 

- C 3: Ugotoviti, katere oblike kaznovanja uporabljajo učitelji in kako pogosto. 

- C 4: Ugotoviti, kako učenci ocenjujejo učinkovitosti posameznih kazni in kakšna čustva 

ob tem doživljajo. 

- C 5: Ugotoviti razlike v odnosu do posameznega načina kaznovanja in čustev, 

povezanih z njim, glede na spol učencev.  

 

 

9. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

9.1 RAZISKOVALNA METODA 
 

Raziskava je zasnovana kvantitativno, podatke sem zbirala z anketnim vprašalnikom. Uporabila 

sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo zbiranja podatkov. 
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9.2 PREDSTAVITEV VZORCA 
 

V raziskavo sem vključila 106 učencev obeh spolov, ki so v šolskem letu 2015/2016 obiskovali 

3. razred na različnih šolah z območja Gorenjske. Sodelovanje učenk in učencev je bilo 

prostovoljno in anonimno. V raziskavi so sodelovali učenci petih različnih razredov iz treh 

različnih osnovnih šol, in sicer 48 (45,3 %) dečkov ter nekoliko več – 58 (54,7 %) deklic. Otroci 

so bili stari od 8 do 9 let. 

 

9.3 RAZISKOVALNI INŠTRUMENT 
 

Za tehniko sem uporabila anketo, za inštrument pa anketni vprašalnik. Odgovore učencev sem 

zbirala med poukom, in sicer med šolsko uro.  

 

Tako šolam kot učencem, s katerimi sem opravila raziskavo, sem zagotovila anonimnost in s 

tem poskrbela za večjo iskrenost pri reševanju anketnega vprašalnika. Občutljivost pa je bila 

zagotovljena z večstopenjsko lestvico, s katero sem dobila razpršene odgovore. Vprašalnik 

zajema pet delov. Prvi se nanaša na mnenje učencev o razrednih pravilih. Pri drugem sem 

ugotavljala, katerih vrst kaznovanja so bili učenci deležni v tekočem šolskem letu. Tretji del se 

nanaša na mnenje učencev o razlogih za kaznovanje. V nadaljevanju sem ugotavljala, katere 

kazni učenci ocenjujejo kot najučinkovitejše in katere kot najmanj učinkovite. V zadnjem delu 

vprašalnika so učenci različnim načinom kaznovanja pripisali čustva, ki jih ob tem doživljajo. 

Pri vrstah kaznovanja sem s primerom »Ko sem povzročil materialno škodo (npr. kaj uničil 

sošolcu), mi je učitelj pustil možnost, da se sam odločim, kako bom rešil situacijo.« želela 

nakazati na restitucijo, s primerom »Ko je prišlo do prepira, je učitelj dovolil, da je vsak povedal 

svoje videnje dogodka in nato pomagal najti rešitev.« pa izpostaviti mediacijo. 

 

 

9.4 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
 

Anketiranje je potekalo v maju in juniju v šolskem letu 2015/2016 na treh gorenjskih osnovnih 

šolah. Anketne vprašalnike sem v natisnjeni obliki odnesla na izbrane šole. Učencem sem pred 

začetkom podala dodatno razlago, jim razložila večstopenjsko lestvico in prisostvovala pri 

izpolnjevanju vprašalnikov. Soglasja staršev za sodelovanje njihovih otrok v raziskavah so 

imeli na šolah podpisana že v začetku šolskega leta.  

 

Pridobljene rezultate sem obdelala s programom SPSS. Izračunala sem parametre osnovne 

statistike, kot so aritmetična sredina, frekvenčna porazdelitev podatkov, najnižja in najvišja 

vrednost ter standardni odklon. Za ugotavljanje razlik med dečki in deklicami sem uporabila 

hi-kvadrat preizkus in t-test. Hi-kvadrat preizkus se uporablja za atributivne spremenljivke,  

t-test pa za numerične spremenljivke. Po obdelavi sem zbrane podatke prikazala s pomočjo 

grafov ali preglednic ter jih interpretirala. 
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10.  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

10.1 UČENCI KOT SOOBLIKOVALCI RAZREDNIH PRAVIL 
 

Učenci so s pomočjo ocenjevalne lestvice ocenili, koliko se strinjajo s posameznimi trditvami 

o razrednih pravilih. 

 

Graf 1: Sodelovanje učencev pri oblikovanju razrednih pravil 

Graf 1 prikazuje odgovore anketiranih učencev na vprašanje, ali so sodelovali pri oblikovanju 

razrednih pravilih. Skoraj dve tretjini učencev (63,2 %) je ocenilo, da so sodelovali pri 

oblikovanju razrednih pravil, saj so se s trditvijo »Pri oblikovanju razrednih pravil smo 

sodelovali učenci.« strinjali ali popolnoma strinjali. Na drugi strani pa je kar petina učencev 

(19,8 %), ki so menili, da pri tem niso sodelovali. Aritmetična sredina za dečke je 3,44, za 

deklice pa 3,97. Standardni odklon za dečke znaša 1,529, za deklice pa 1,350, medtem ko 

standardna napaka aritmetične sredine znaša 0,221 za deklice pa 0,177. V povprečju se deklice 

bolj strinjajo s trditvijo, da so pri oblikovanju razrednih pravil sodelovali učenci (M ꞊ 3,97, SE 

꞊ 0,177) kot dečki (M ꞊  3,44, SE ꞊  0,221), vendar razlika med spoloma ni statistično pomembna: 

t(104) ꞊ −1,888, p ꞊ 0,062. 

 

Graf 2: Poznavanje razrednih pravil 
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S trditvijo »V razredu vem, kaj smem in česa ne smem narediti.« se je večina učencev (97,1 %) 

strinjala ali popolnoma strinjala. Le dva učenca sta odgovorila, da ne vesta, kaj v razredu smeta 

in česa ne smeta početi. Iz tega sklepam, da so učenci seznanjeni z razrednimi pravili, saj vedo, 

kaj je v razredu dovoljeno in kaj ne. Aritmetična sredina za dečke je 4,73, za deklice pa 4,88. 

Standardni odklon za dečke znaša 0,610, za deklice pa 0,462, medtem ko standardna napaka 

aritmetične sredine znaša 0,088, za deklice pa 0,061. V povprečju se deklice bolj strinjajo s 

trditvijo, da v razredu vedo, kaj smejo in česa ne smejo narediti (M ꞊ 4,88, SE ꞊ 0,061), kot 

dečki (M ꞊ 4,73, SE ꞊ 0,088), vendar razlika med spoloma ni statistično pomembna: t(104) ꞊ 

−1,441, p ꞊ 0,152. 

 

 

Graf 3: Mnenje učencev o potrebnosti razrednih pravil 

Skoraj vsi učenci (97,1 %) so ocenili, da so razredna pravila potrebna, saj so se s trditvijo »V 

razredu morajo biti določena pravila.« strinjali ali popolnoma strinjali. Aritmetična sredina za 

dečke je 4,85, za deklice pa 4,88. Standardni odklon za dečke znaša 0,461, za deklice pa 0,378, 

medtem ko standardna napaka aritmetične sredine znaša 0,067, za deklice pa 0,050. V 

povprečju se deklice bolj strinjajo s trditvijo, da morajo v razredu biti določena razredna pravila 

(M ꞊ 4,88, SE ꞊ 0,050), kot dečki (M ꞊ 4,85, SE ꞊ 0,067), vendar razlika med spoloma ni 

statistično pomembna: t(104) ꞊ −0,309, p ꞊ 0,758. 

 

 

Graf 4: Mnenje učencev o kazni, ki naj sledi neprimernemu obnašanju in kršitvi pravil 
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Večina učencev (80 %) se je strinjala s trditvijo, da naj neprimernemu obnašanju in kršitvi 

pravil nujno sledi kazen, saj so se s trditvijo »Neprimernemu obnašanju in kršitvi pravil naj 

nujno sledi kazen.« strinjali ali popolnoma strinjali. Na drugi strani pa je manj kot desetina 

učencev (6,6 %), ki menijo, da kazen ni nujna pri neupoštevanju pravil in neprimernem 

obnašanju. Aritmetična sredina za dečke je 4,36, za deklice pa 4,28. Standardni odklon za dečke 

znaša 0,987, za deklice pa 1,105, medtem ko standardna napaka aritmetične sredine znaša 

0,144, za deklice pa 0,145. V povprečju se dečki bolj strinjajo s trditvijo, da naj neprimernemu 

obnašanju in kršitvi pravil nujno sledi kazen (M ꞊ 4,36, SE ꞊ 0,144), kot deklice (M ꞊ 4,28, SE 

꞊ 0,145), vendar razlika med spoloma ni statistično pomembna: t(103) ꞊ 0,415, p ꞊ 0,679. 

Razredna pravila so pomemben dejavnik pri preventivni disciplini. V raziskavi je bilo 

ugotovljeno, da večina učencev ve, kaj smejo in česa ne smejo početi v razredu, in da se jim 

zdijo razredna pravila nujna. Kot poudarja M. Pšunder (2011), so pravila v razredu pomembna, 

saj določajo meje nesprejemljivega vedenja, z njimi pa določamo tudi splošna pričakovanja, ki 

jih imamo do učencev. Raziskave Marzana s sodelavci (v Pšunder, 2011 str. 87) dokazujejo, da 

so pravila ključni element pri vodenju razreda in da je v razredu, kjer so pravila jasna, bistveno 

manj disciplinskih problemov. Da bi bila ta čim bolj učinkovita, pa je pomembno, da pri 

njihovem oblikovanju sodelujejo tudi učenci. Ugotovljeno je bilo, da demokratično oblikovana 

pravila pozitivno vplivajo na vedenje učencev in na učne dosežke. V svoji raziskavi sem 

ugotovila, da večina učencev 3. razredov sodeluje z učiteljico pri oblikovanju razrednih pravil 

in se strinja, naj neprimernemu obnašanju ali neupoštevanju pravil sledi kazen. Iz dobljenih 

rezultatov lahko zaključim, da učiteljice v anketiranih razredih delajo dobro in pravilno, saj 

menim, da se le z jasnimi in demokratično oblikovanimi pravili da izogniti neprimernemu 

vedenju. Pravila so po mojem mnenju nuja, otroka navajajo na odgovornost, v primeru 

njihovega kršenja pa lahko služijo kot pomoč pri samokritičnosti pri analiziranju svojega 

vedenja. Tudi Ž. Matičič (2014) je v svoji raziskavi, v kateri so sodelovali učenci 4. razreda 

OŠ, ugotovila, da je večina učencev pri oblikovanju razrednih pravil sodelovala z učiteljico, 

medtem ko učenci 5. razredov niso sodelovali pri oblikovanju razrednih pravil. 

Že med lastno prakso sem ugotovila, da učitelji mlajše učence bolj vključijo pri oblikovanju 

razrednih pravil, medtem ko pri starejših učencih (na višji stopnji) učitelji pravila oblikujejo 

sami. Eden izmed glavnih vzrokov za to je po mojem mnenju, da na višji stopnji en učitelj ne 

poučuje vseh predmetov, temveč da razred poučuje več učiteljev. 

Glede na rezultate, pridobljene s t-testom neodvisnih vzorcev, sem ugotovila, da razlike med 

dečki in deklicami pri vseh štirih vprašanjih o razrednih pravilih niso statistično pomembne.  

 

10.2 VZROKI ZA KAZNOVANJE 
 

Učenci so na ocenjevalni lestvici ocenili, koliko se strinjajo s posameznimi trditvami o vzrokih 

za kaznovanje. 
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Graf 5: Kaznovanje zaradi neupoštevanja pravil in neprimernega vedenja 

Graf 5 prikazuje odgovore anketiranih učencev glede njihove ocene, ali jih učitelji kaznujejo, 

ker so naredili kaj narobe ali prekršili razredno pravilo. Malo več kot šestina učencev (16,9 %) 

je ocenilo, da jih učitelji kaznujejo zaradi neupoštevanja pravil oz. ker so naredili nekaj narobe. 

Skoraj dve tretjini učencev (59,4 %) pa ne vidi vzroka za kaznovanje v neupoštevanju pravil in 

neprimernem vedenju, saj so se na trditev »Učitelj me kaznuje, ker sem naredil nekaj narobe ali 

sem prekršil pravilo.« odzvali z nikoli ali skoraj nikoli. Aritmetična sredina za dečke je 2,70, 

za deklice pa 1,79. Standardni odklon za dečke znaša 1,366, za deklice pa 1,114, medtem ko 

standardna napaka aritmetične sredine znaša 0,199, za deklice pa 0,148. V povprečju so dečki 

bolj pogosto odgovorili, da jih učitelj kaznuje zaradi neupoštevanja pravil in neprimernega 

vedenja (M ꞊ 2,70, SE ꞊ 0,199), kot deklice (M ꞊ 1,79, SE ꞊ 0,148), t(102) ꞊ 3,754, p ꞊ 0,000. 

Razlika med spoloma je statistično pomembna. 

 

 

Graf 6: Kaznovanje brez vzroka 

43,4 %

16 %
21,7 %

9,4 % 7,5 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nikoli 2 3 4 Pogosto

85,8 %

5,7 % 2,8 % 2,8 %3 2,8 %0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nikoli 2 3 4 Pogosto



Selma Brdar: Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci, magistrsko delo 

___________________________________________________________________________ 
 

38 
 

Večina učencev (91,5 %) je odgovorila, da jih učitelj ne kaznuje brez vzroka, saj so se na trditev 

»Učitelj me kaznuje brez vzroka.« odzvali z nikoli ali skoraj nikoli. Slaba desetina učencev 

(5,6 %) pa meni, da jih učitelj dokaj pogosto ali pogosto kaznuje brez vzroka. Aritmetična 

sredina za dečke in deklice je enaka −1,31. Standardni odklon za dečke znaša 0,949, za deklice 

pa 0,842, medtem ko standardna napaka aritmetične sredine znaša 0,137, za deklice pa 0,111. 

Razlika med spoloma tako ni statistično pomembna: t(104) ꞊ 0,012, p ꞊ 0,990.  

 

 

Graf 7: Učitelj me kaznuje, ker me ne mara 

Iz grafa 7 razberemo, da skoraj vsi učenci (97,1 %) menijo, da jih učitelj ne kaznuje zaradi tega, 

ker jih ne bi maral. Samo dva učenca sta ocenila, da je prav to pogost razlog za kaznovanje. 

Aritmetična sredina za dečke je 1,10, za deklice pa prav tako 1,10. Standardni odklon za dečke 

znaša 0,592, za deklice pa 0,583, medtem ko standardna napaka aritmetične sredine znaša 

0,085, za deklice pa 0,077. Razlika med spoloma tako ni statistično pomembna: t(104) ꞊ 0,006, 

p ꞊ 0,995. 

Vzrokov za kaznovanje je lahko več. Po mojih ugotovitvah velika večina učencev nima občutka 

ali pa ima včasih občutek, da bi bili kaznovani, ker jih učitelj ne bi maral (97,1 %), oz. da bi jih 

kaznoval brez vzroka (91,5 %). N. Stenko (2006) ter Krajnčan in Stenko (2010) ugotavljajo, da 

tako učenci kot učitelji vidijo glavni vzrok kaznovanja v šoli v neprimernem vedenju, kar je 

potrdila tudi moja raziskava, ki je pokazala, da je izmed naštetih vzrokov za kaznovanje najbolj 

izstopalo prav kaznovanje zaradi neupoštevanja pravil in zaradi neprimernega vedenja 

(16,9 %), a tudi ta ni bil preveč zastopan, zato bi lahko vzroke za kaznovanje v mojem primeru 

iskali drugje, saj obstaja možnost, da so si učenci zastavljena vprašanja razlagali po svoje. 

Največji dvom obstaja pri trditvi »Učitelj me kaznuje, ker sem naredil nekaj narobe ali sem 

prekršil pravilo.«, saj obstaja možnost, da so učenci to trditev drugače dojeli, saj je ta dvoumno 

zastavljena. Trditev lahko namreč interpretiramo na dva načina, in sicer da učenci menijo, da 

jih učitelj ne kaznuje, ko prekršijo pravilo, ali da ne kršijo pravil in zato niso kaznovani.  

Še vedno pa je zaskrbljujoč podatek, da je dokaj visok odstotek (8,5 %) tistih učencev, ki 

menijo, da jih učitelj kaznuje brez vzroka, ter tistih učencev (2,9 %), ki menijo, da jih učitelj 

kaznuje, ker jih ne mara. Menim, da učenci, ki ne vedo, zakaj so kaznovani, ne poznajo 

razrednih pravil. Vzrok lahko tiči tudi v učitelju, ki nepravilno izvaja kaznovanje, bodisi 

kaznuje prevečkrat in učenci tako ne vedo več, zakaj so kaznovani, ali kaznuje nepremišljeno 
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v navalu besa. Vzroki, zaradi katerih učenci ocenjujejo, da jih učitelj kaznuje, ker jih ne mara, 

pa lahko izvirajo iz egocentrične naravnanosti posameznika. Za te učence je značilno prelaganje 

krivde na druge (Kroflič, 2011). Ugotovitve moje raziskave se skladajo tudi z ugotovitvami 

Krajnčana in N. Stenko (2010), ki sta dobila podobne rezultate, saj sta ugotovila, da je kar 

11,7 % učencev, ki menijo, da jih učitelj kaznuje, ker jih »ima na piki«, in 4,7 %, ki ne vedo, 

zakaj so kaznovani. Iz zgoraj navedenih ugotovitev lahko zaključim, da učenci ocenjujejo 

vzroke kaznovanja dokaj podobno, še vseeno pa vidimo, kako se ti razlikujejo od učenca do 

učenca. Medtem ko eden razmišlja v eno smer, drugi vidi vzroke za kaznovanje čisto drugje.  

 

10.3 OBLIKE KAZNOVANJA IN NJIHOVA UČINKOVITOST 
 

Učenci so ocenjevali, kako pogosto so bili v tekočem šolskem letu deležni različnih oblik 

kaznovanja. 

Tabela 1: Pogostost doživljanja različnih oblik kaznovanja 

Oblike kaznovanja Nikoli Enkrat Večkrat 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Graja 28 26,4 42 39,6 36 33,0 

Pošiljanje iz razreda 77 72,6 22 20,8 7 6,6 

Ignoriranje 92 86,8 6 5,7 8 7,5 

Zapis imena na tablo 85 80,2 16 15,1 5 4,7 

Dodatno delo 83 78,3 14 13,2 8 7,5 

Ukinitev odmora 75 70,8 20 18,9 11 10,4 

Pri povzročitvi materialne 

škode mi je učitelj pustil 

možnost, da se sam 

odločim, kako bom rešil 

situacijo 

79 74,5 15 14,2 12 11,3 

Dovoljenje učitelja po 

prepiru, da vsak pove svoje 

videnje dogodka in nato 

pomaga najti rešitev 

34 32,1 26 24,5 45 42,5 

Obvestilo staršev 91 85,8 11 10,4 4 3,8 

Kričanje 87 82,1 16 15,1 3 2,8 

Udarec, ščipanje ali kako 

drugo fizično 

obračunavanje učitelja 

104 98,1 1 0,9 1 0,9 
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Iz tabele 1 lahko razberemo, da učenci ocenjujejo, da se učitelji redko poslužujejo kaznovanja. 

Izmed zgoraj omenjenih oblik kaznovanja učitelji najbolj pogosto uporabljajo grajo, katere je 

bilo enkrat ali večkrat deležnih malo manj kot tri četrtine (72,6 %) učencev. Graji po pogostosti 

sledi primer, ki po mojem mnenju govori o mediaciji, saj je kar dve tretjini učencev (67 %) 

ocenilo, da jim je učitelj po prepiru dovolil, da je vsak povedal svoje videnje dogodka, in nato 

pomagal najti rešitev. Sledijo ukinitev odmora (29,3 %), pošiljanje iz razreda (27,4 %) in 

primer, ki po mojem mnenju nakazuje na restitucijo (25,5 %), ko učitelj pri povzročitvi 

materialne škode učencu pusti možnost, da se sam odloči, kako bo rešil situacijo. V proučevanih 

razredih je najmanj fizičnega kaznovanja, saj so skoraj vsi učenci (98,1 %) ocenili, da niso bili 

deležni fizičnega kaznovanja. Kljub temu pa je zaskrbljujoč podatek, da sta bila dva učenca 

deležna fizičnega kaznovanja s strani učitelja. To je namreč prepovedano. Iz odgovorov ni 

mogoče razbrati, za kakšno obliko fizičnega nasilja je šlo. Tudi Krajnčan in Stenko (2010) sta 

ugotovila, da učenci telesno kazen zaznavajo, in to bolj kot učitelji, ter ji pripisujejo večjo 

učinkovitost. Iz zgoraj navedenih rezultatov raziskave lahko sklepam, da se učitelji v izbranih 

razredih kaznovanja ne poslužujejo pogosto in večji poudarek dajejo na preventivo. Redko 

kaznovanje lahko povežem tudi s prejšnjo ugotovitvijo, da so učenci seznanjeni z razrednimi 

pravili. Da je kaznovanja v šolah malo, pa je dokazala tudi raziskava T. Podgoršek (2016), v 

kateri je ugotovljeno, da učitelji razrednega pouka in podaljšanega bivanja ocenjujejo, da kazni 

ne uporabljajo pogosto, temveč se bolj poslužujejo pogovora, ki ga ne označujejo kot kazen. 

Glede na dobljene rezultate mislim, da učitelji v anketiranih razredih delujejo dobro, sklepam, 

da se izobražujejo na področju kaznovanja in discipliniranja, saj poleg klasičnih oblik 

kaznovanja uporabljajo tudi novejše oblike, kot sta restitucija in mediacija.  

Statistično pomembne razlike med spoloma se pojavijo pri: 

- graji: dečki so bolj pogosto ocenili, da so bili v tekočem letu deležni graje (M ꞊ 1,40, 

SE ꞊ 0,110), kot deklice (M ꞊ 0,81, SE ꞊ 0,090), t(104) ꞊ 4,149, p ꞊ 0,000; 

- pošiljanju iz razreda: dečki so bolj pogosto ocenili, da jih je v tekočem letu učitelj za 

kazen pošiljal iz razreda (M ꞊  0,60, SE ꞊ 0,102), kot deklice (M ꞊ 0,12, SE ꞊ 0,050), 

t(104) ꞊ 4,493, p ꞊ 0,000; 

- dodatnem delu: dečki so bolj pogosto ocenili, da jim je učitelji v tekočem letu za kazen 

naložil dodatno delo (M ꞊ 0,42, SE ꞊ 0,102), kot deklice (M ꞊ 0,18, SE ꞊ 0,062), t(103) 

꞊ 2,085, p ꞊ 0,047; 

- ukinitvi odmora: dečki so bolj pogosto ocenili, da jim je učitelji v tekočem letu za 

kazen ukinil odmor (M ꞊ 0,67, SE ꞊ 0,109), kot deklice (M ꞊ 0,17, SE ꞊ 0,066), t(104) ꞊ 

4,037, p ꞊ 0,000; 

- kričanju: dečki so bolj pogosto ocenili, da so bili v tekočem letu deležni učiteljevega 

kričanja (M ꞊ 0,35, SE ꞊ 0,087), kot deklice (M ꞊ 0,09, SE ꞊ 0,037), t(104) ꞊ 3,017, p ꞊ 

0,006. 

Pri oceni ostalih oblik kaznovanja razlike med spoloma niso pomembne. Dečki in deklice so 

pogostost teh oblik kaznovanja ocenjevali podobno, saj nismo našli statistično pomembnih 

razlik med spoloma. Mislim, da so dečki bolj deležni graje, dodatnega dela, kričanja in 

pošiljanja iz razreda zaradi teže in storjenega prekrška, saj je za dečke pogostejše agresivnejše 

vedenje (Zupančič in Justin, 1991). Iz tega lahko sklepam, da je učiteljeva reakcija na njihovo 

vedenje lahko burnejša. Vzrok, da dečki ocenjujejo, da so bolj deležni dodatnega dela, pa lahko 

izvira iz stereotipnega pogleda, da ti to bolj zaznavajo od deklet, ki so označene kot bolj 

»pridne«, saj jim dodatno delo ne predstavlja takega bremena kot dečkom. 

Zanimalo pa me je tudi, kako učenci ocenjujejo učinkovitost različnih oblik kaznovanja. 
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Tabela 2: Izbor najučinkovitejših oblik kaznovanja po mnenju učencev 

 

Oblike kaznovanja 

1. izbor 2. izbor 3. izbor 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Graja 10 9,4 5 4,7 2 1,9 

Pogovor 62 58,5 8 7,5 7 6,6 

Ignoriranje 5 4,7 4 3,8 3 2,8 

Odvzem odmora 14 13,2 11 10,4 14 13,2 

Zapis imena na tablo 1 0,9 8 7,5 1 0,9 

Obvestilo staršev  6 5,7 25 23,6 13 12,3 

Pošiljanje iz razreda 0 0 5 4,7 6 5,7 

Dodatno delo  1 0,9 13 12,3 20 18,9 

Premestitev v drugo 

klop  

5 4,7 13 12,3 21 19,8 

Hi-kvadrat 14.436 11.147 4.553 

Stopnja tveganja .044 .193 .804 

 

Učenci menijo, da je najučinkovitejši ukrep pogovor. Menim, da so učenci imeli pri tem 

vprašanju v mislih pogovor, ki je izveden v smeri seznanjanja učenca s posledicami, ki jih lahko 

ima njihovo vedenje na drugega, in ne kot pogovor, v katerem prevladujeta oštevanje in 

moraliziranje. Dobra polovica učencev (58,5 %) ga je izbrala kot prvo izbiro glede učinkovitosti 

ukrepov, ki pomagajo, da spremenijo svoje vedenje, kadar se neprimerno vedejo, skoraj tri 

četrtine (72,6 %) pa ga je izbralo kot eno izmed treh izbir. Na drugem mestu so učenci izbrali 

obvestilo staršev (41,6 %), kot tretji najučinkovitejši ukrep pa so učenci izbrali odvzem odmora 

in premestitev v drugo klop, ki ju je izbralo nekaj več kot tretjina učencev (36,8 %). 

Na podlagi hi-kvadrat testa lahko delno potrdimo, da obstajajo statistično značilne razlike med 

dečki in deklicami glede na izbiro ukrepov, ki najbolj spremenijo neprimerno vedenje. Glede 

ukrepa, ki so ga učenci izpostavili kot prvi izbor, vidimo, da deklice bolj kot dečki preferirajo 

pogovor, medtem ko dečki menijo, da je najučinkovitejši ukrep odvzem odmora. Razlika je 

statistično pomembna pri stopnji tveganja alfa = 0,5. Razlike med spoloma so pri vseh ostalih 

izbirah učenk in učencev statistično neznačilne. Menim, da vzrok temu, da pri deklicah bolj 

zaleže pogovor, tiči v njihovi bolj občutljivi naravi in drugačni oziroma milejši vzgoji.  
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Tabela 3: Izbor najmanj učinkovitih oblik kaznovanja po mnenju učencev 

Oblike kaznovanja 1. izbor 2. izbor 3. izbor 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Graja  29 27,4 6 5,7 4 3,8 

Pogovor 7 6,6 6 5,7 1 0,9 

Ignoriranje  24 22,6 21 19,8 8 7,5 

Odvzem odmora  8 7,5 11 10,4 7 6,6 

Zapis imena na tablo  7 6,6 20 18,9 18 17,0 

Obvestilo staršev  1 0,9 7 6,6 7 6,6 

Pošiljanje iz razreda 11 10,4 10 9,4 10 9,4 

Dodatno delo  8 7,5 9 8,5 10 9,4 

Premestitev v drugo 

klop  

9 8,5 3 2,8 17 16,0 

Hi-kvadrat 7.330 11.765 6.637 

Stopnja tveganja .501 .162 .576 

 

Malo več kot četrtina učencev (27,4 %) je kot prvo izbiro po neučinkovitosti ukrepov, torej 

tistih, ki ne pomagajo, da spremenijo svoje vedenje, kadar se neprimerno vedejo, postavilo 

grajo. Drugi najpogostejši prvi izbor je bilo ignoriranje (19,8 %), tretji pa zapis imena na tablo. 

Na splošno učenci med najmanj učinkovit ukrep štejejo ignoriranje, saj je polovica učencev 

(49,9 %) izbrala ignoriranje kot enega izmed treh izborov. Na drugem mestu je zapis 

učenčevega imena na tablo (42,5 %), na tretjem pa graja, ki jo je izbralo malo več kot tretjina 

učencev (36,9 %). Pri izboru najmanj učinkovitih oblik kaznovanja se med dečki in deklicami 

ne pojavljajo pomembne statistične razlike. 

Učitelji se poslužujejo različnih oblik kaznovanja, katere oblike posamezni učitelj uporablja, 

pa je odvisno od več dejavnikov. V raziskavi sem ugotovila, da so izmed navedenih oblik 

najpogosteje uporabljene oblike graja, mediacija, ukinitev odmora, pošiljanje iz razreda in 

restitucija. Ugotovila sem, da so alternativne oblike kaznovanja v proučevanih razredih pogoste, 

saj jih je bilo deležnih precej učencev (dve tretjini mediacije in četrtina restitucije). Tudi N. 

Savič (2014) je v svoji diplomski nalogi ugotovila, da sta mediacija in restitucija pogosti pri 

odzivanju na neprimerno vedenje. V višjih razredih OŠ pa so oblike kaznovanja nekoliko 

drugačne, saj sta Krajnčan in Stenko (2010) ugotovila, da učenci 8. in 9. razredov kot 

najpogostejše uporabljene kazni prepoznavajo presedanje v drugo klop, kričanje, vpis v dnevnik 

in zagovor pri ravnatelju.  

Med spoloma so se pokazale statistično pomembne razlike pri doživljanju pogostosti oblik 

kaznovanja, kot so graja, pošiljanje iz razreda, dodatno delo, ukinitev odmora in kričanje, iz 

česar lahko predvidevamo, da učitelji deloma uporabljajo drugačne oblike kaznovanja za dečke 
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kot za deklice. Vzroke za to bi lahko po mojem mnenju iskali v teži prekrškov, ki jih storijo 

dekleta in dečki. Prav tako pa je mogoče, da so te kazni za dečke bolj učinkovite kot za deklice. 

Med najučinkovitejše oblike kaznovanja učenci prištevajo pogovor, obvestilo staršem, odvzem 

odmora in premestitev v drugo klop. Kot je razvidno, ima pogovor večji in boljši učinek kot 

zastarele oz. klasične kazni, ki imajo negativen prizvok kaznovanja. Seveda pa je odvisno, na 

kakšen način je pogovor izveden. Mislim, da so anketirani učenci imeli v mislih pogovor, v 

katerem imajo priložnost razložiti, kaj se je zgodilo in kako so dogodek doživljali. Ta pa bi bil 

speljan brez oštevanja in moraliziranja. Obvestilo staršem so učenci ocenili kot učinkovit ukrep, 

iz česar lahko sklepam, da boljše sodelovanje učitelja in staršev lahko pripomore k boljšemu in 

primernejšemu vedenju učencev, kar potrjujejo tudi Thody, Gray in Borden (2000, v Pšunder 

in Dečman Dobrnjič, 2010). Tudi S. Cowley (2005) je ugotovila, da obveščanje staršev 

pripomore k primernejšemu vedenju učenca. Pri strogih starših ima ta ukrep veliko večjo 

veljavo kot pri tistih, ki nočejo sodelovati s šolo in jim je vseeno, kako se njihov otrok vede v 

šoli. V teh primerih je bilo ugotovljeno, da je za te učence taka vrsta kazni brezpredmetna. Iz 

tega bi lahko izpeljala, da je pomembno sodelovanje šole s starši, prav tako pa je pomembno, 

da se starši zanimajo za šolo. Tudi presedanje v drugo klop so učenci ocenili kot učinkovit 

ukrep. Sklepamo lahko, da učenci, ki sedijo skupaj, vplivajo na vedenje drug drugega (pozitivno 

ali negativno), kar poudarja tudi S. Cowley (2005). 

Najmanj učinkovite kazni pa so ignoriranje, zapis imena na tablo in graja. Ignoriranje in zapis 

učenčevega imena M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) uvrščata med druge oblike kaznovanja, 

graja pa spada med verbalne oblike kaznovanja. Njena prepogosta uporaba zmanjša njeno 

učinkovitost, kvari ustvarjanje pozitivnega vzdušja v učilnici, učenci pa jo dojemajo kot 

sitnarjenje (Kyriacou, 1997). Da učiteljevo ignoriranje ni neučinkovito samo na razredni 

stopnji, pa dokazujeta tudi Krajnčan in Stenko (2010), ki sta ugotovila, da so učenci 8. in 9. 

razredov istega mnenja, saj so tudi ti označili ignoriranje kot najmanj učinkovit ukrep.  

Med spoloma so se pokazale statistično pomembne razlike pri izbiri ukrepa, ki so ga učenci 

izpostavili kot najučinkovitejšega. Pokazalo se je, da deklice bolj kot dečki preferirajo pogovor, 

medtem ko dečki menijo, da je najučinkovitejši ukrep odvzem odmora. Pogostejša izbira 

pogovora pri deklicah je lahko povezana s tem, da imajo deklice bolj razvite verbalne spretnosti 

kot dečki, hkrati pa so tudi bolj empatične. Razlaga se lahko skriva tudi v stereotipni vlogi 

žensk, ki dekleta prikazuje kot pridna, ustrežljiva in komunikativna. Z druge strani pa vzrok za 

izbiro najučinkovitejšega ukrepa pri dečkih, ki je odvzem odmora, lahko povežem s tem, da so 

dečki bolj nemirni od deklet, tako da jim odvzem odmora predstavlja kazen, saj ti potrebujejo 

več gibanja. 

Z raziskavo sem ugotovila, da imajo alternativni ukrepi pomembno vlogo v učnem procesu in 

da po mnenju učencev pozitivno vplivajo na njihovo vedenje. Zaključim lahko, da je pogovor 

učinkovit način reševanja sporov. Javno sramotenje in ignoriranje ne vplivata dobro na otroka, 

hkrati pa nista učinkovita. Izbira kazni je pomembna in odvisna od teže prekrška, treba pa je 

biti pozoren tudi na spol otroka in izbiro kazni prilagoditi vsakemu učencu posebej. Zavedati 

se moramo, da noben posameznik ni enak. Prednost učiteljskega poklica je, da preživi z učenci 

veliko časa in jih ima možnost spoznati. Mislim, da mora to izkoristiti v svoj prid in prilagoditi 

oblike kaznovanja vsakemu razredu in vsakemu posamezniku posebej. 
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10.4 DOŽIVLJANJE KAZNI S STRANI UČENCEV 

 

Ugotavljala sem tudi, kakšna čustva doživljajo učenci ob posameznih oblikah kaznovanja. 

 

Graf 8: Doživljanje čustev ob grožnji 

Graf 8 prikazuje doživljanje čustev učencev ob učiteljevi grožnji. Največ, skoraj dve tretjini 

učencev (64,2 %) ob učiteljevi grožnji občuti strah. Ostala neprijetna čustva, kot so jeza, sram, 

žalost itd., so bistveno redkeje prisotna. Povzamemo lahko, da vsi učenci ob učiteljevi grožnji 

doživljajo neprijetna čustva. Na podlagi hi-kvadrat testa (x2 ꞊ 14,253, p ꞊ 0,075) ne moremo 

trditi, da obstajajo statistično značilne razlike v čustvih med dečki in deklicami, ko gre za 

grožnje s strani učitelja. Trditev postavljam pri stopnji značilnosti alfa = 5 %. Deklice se sicer 

v večji meri na grožnje s strani učitelja odzovejo s strahom in z žalostjo, vendar nisem potrdila 

statistične razlike med spoloma. Na zastavljeno vprašanje nista odgovorila dva učenca. 

 

Graf 9: Doživljanje čustev, kadar je učitelj hladen do učenca 
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Ob učiteljevem hladnem odnosu, ki ga pogosto spremljata molk in ignoriranje, največ (četrtina 

oz. 25,5 %) učencev občuti jezo. Sledijo ji zamera, strah, nelagodje, razočaranje in sram. 

Zanimivo je, da skoraj desetina učencev (8,5 %) ob hladnosti učitelja občuti prijetna čustva, kot 

sta veselje in zadovoljstvo. Sklepam lahko, da ti učenci hladnosti ne doživljajo kot kazni, 

temveč nagrado. Ti učenci učiteljevo hladnost verjetno povezujejo s tem, da jih ti pustijo pri 

miru, in jo doživljajo kot nekaj pozitivnega, saj imajo v tistem trenutku mir. Deklice se sicer v 

večji meri na učiteljevo hladnost odzivajo z jezo, vendar na podlagi hi-kvadrat testa (x2 ꞊ 9,719, 

p꞊ 0,466) ne moremo potrditi, da obstajajo statistično značilne razlike v čustvih med spoloma. 

Trditev postavljam pri stopnji značilnosti alfa = 5 %. Na zastavljeno vprašanje so odgovorili 

vsi učenci. 

 

Graf 10: Doživljanje čustev ob dodatnem delu 

Ob obremenilni kazni, kot je dodatno delo, skoraj tretjina učencev (28,3 %) občuti jezo. Petina 

učencev občuti razočaranje, sledita obžalovanje, zamera … Prijetna čustva, kot sta veselje in 

zadovoljstvo, občuti le nekaj (4,7 %) učencev. Predvidevam, da ti učenci dodatnega dela ne 

doživljajo kot kazen, se dobro počutijo, ker so popravili svoje vedenje, ali pa jim je dodatno 

delo v veselje. Deklice se sicer v večji meri na kazen v obliki dodatnega dela odzivajo z jezo, 

vendar na podlagi hi-kvadrat testa (x2꞊ 7,595, p꞊ 0,668) ni potrjeno, da obstajajo statistično 

značilne razlike v čustvih med dečki in deklicami, ko jim učitelj naloži dodatno delo. Trditev 

postavljam pri stopnji značilnosti alfa = 5 %. Na zastavljeno vprašanje en učenec ni odgovoril. 
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Graf 11: Doživljanje čustev ob odvzemu odmora 

Ob odvzemu odmora četrtina učencev (25,5 %) občuti jezo, petina učencev (19,6 %) pa 

razočaranje. Sledijo neprijetna čustva, kot so zamera, nelagodje, sram. Obžalovanje za svoje 

dejanje občuti skoraj desetina učencev (8,5 %). Deklice se sicer v večji meri na kazen v obliki 

odvzema odmora odzivajo z jezo, vendar na podlagi hi-kvadrat testa (x2 ꞊ 11,218, p ꞊ 0,341)  ne 

moremo potrditi, da obstajajo statistično značilne razlike v čustvih med dečki in deklicami, ko 

jim učitelj odvzame odmor. Trditev postavljam pri stopnji značilnosti alfa = 5 %. Na zastavljeno 

vprašanje niso odgovorili štirje učenci. 

 

 

Graf 12: Doživljanje čustev ob tem, ko učitelj pusti, da po sporu povem, kaj se je zgodilo, in 

skupaj najdemo rešitev 

Ob primeru, ki po mojem mnenju nakazuje na mediacijo, večina učencev (80,2 %) občuti 

prijetna čustva, kot so veselje, zadovoljstvo in zaupanje. Več kot tretjina učencev (37,7 %) 

občuti veselje, nobeden pa ne čuti zamere. Majhen delež učencev doživlja tudi čustva, kot so 

razočaranje, jeza, nelagodje in obžalovanje. Deklice se sicer v večji meri odzivajo z zaupanjem 

in veseljem, vendar na podlagi hi-kvadrat testa (x2 ꞊ 14.596, p ꞊ 0,103) ne moremo potrditi, da 
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obstajajo statistično značilne razlike v čustvih med dečki in deklicami. Trditev postavljam pri 

stopnji značilnosti alfa = 5 %. Na zastavljeno vprašanje nista odgovorila dva učenca. 

 

 

Graf 13: Doživljanje čustev ob tem, ko učitelj po povzročitvi materialne škode pusti, da sam/-a 

predlagam, kako lahko popravim napako  

V primeru, ki po mojem mnenju nakazuje na restitucijo, več kot polovica učencev (57,5 %) 

občuti prijetna čustva, kot so veselje, zadovoljstvo in zaupanje. Sledijo sram, nelagodje in 

obžalovanje. Deklice se sicer v večji meri odzivajo z zaupanjem in zadovoljstvom, vendar na 

podlagi hi-kvadrat testa (x2 ꞊ 3,705, p ꞊ 0,960) ne moremo potrditi, da obstajajo statistično 

značilne razlike v čustvih med dečki in deklicami. Trditev postavljam pri stopnji značilnosti 

alfa = 5 %. Na zastavljeno vprašanje en učenec ni podal odgovora. 

 

 

Graf 14: Doživljanje čustev ob obveščanju staršev 
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Četrtina učencev (26,4 %) ob obveščanju staršev občuti strah. Sledijo čustva, kot so sram, jeza, 

žalost in obžalovanje. Prijetna čustva so prisotna v zelo majhni meri (2,8 %). Deklice se sicer 

v večji meri na obveščanje staršev odzivajo s strahom in sramom, vendar na podlagi hi-kvadrat 

testa (x2 = 7,725, p = 0,656) ne moremo potrditi, da obstajajo statistično značilne razlike v 

čustvih med dečki in deklicami, ko učitelj obvesti starše o njihovem neprimernem obnašanju. 

Trditev postavljam pri stopnji značilnosti alfa = 5 %. Na zastavljeno vprašanje niso odgovorili 

trije učenci. 

 

Graf 15: Doživljanje čustev ob opominu ali ukoru 

Ob opominu ali ukoru učenci doživljajo neprijetna čustva, med katerimi so najpogostejša jeza 

(17 %), sram (14,2 %), strah (13,2 %) in sovraštvo (11, 3 %). Obžalovanje doživlja malo več 

kot desetina učencev (11,3 %). Pozitivna čustva, kot so veselje, zadovoljstvo in zaupanje, 

doživlja samo en učenec. Lahko sklepamo, da zanj ukor ali opomin predstavlja nagrado in ne 

kazni. Deklice se sicer v večji meri odzivajo s strahom in sramom, vendar na podlagi hi-kvadrat 

testa (x2 = 7,344, p = 0,601) ne moremo potrditi, da obstajajo statistično značilne razlike v 

čustvih med dečki in deklicami, ko dobijo ukor ali opomin. Trditev postavljam pri stopnji 

značilnosti alfa =5 %. Na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo pet učencev. 

Graf 16: Doživljanje čustev ob premestitvi v drugo klop 
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Ob premestitvi v drugo klop so čustva, ki jih učenci doživljajo, zelo različna. Jezo doživlja 

petina učencev (19,8 %), sledita razočaranje in sram. V večji meri so prisotna neprijetna čustva, 

kljub temu pa skoraj šestina učencev (16 %) ob premestitvi v drugo klop doživlja prijetna 

čustva. Predvidevam, da tem učencem premestitev v drugo klop ne predstavlja kazni, morda si 

celo želijo, da bi sedeli zraven drugega učenca. Deklice se sicer v večji meri odzivajo z jezo in 

razočaranjem, vendar na podlagi hi-kvadrat testa (x2 = 16,278, p = 0,092) ne moremo potrditi, 

da obstajajo statistično značilne razlike v čustvih med dečki in deklicami, ko so premeščeni v 

drugo klop. Trditev postavljam pri stopnji značilnosti alfa = 5 %. Na zastavljeno vprašanje niso 

odgovorili trije učenci. 

 

 

Graf 17: Doživljanje čustev ob pogovoru z učiteljem in priložnosti pojasnitve vzroka za 

določeno vedenje 

Graf 17 kaže, da skoraj petina učencev (18,9 %) ob pogovoru z učiteljem in priložnosti, da 

pojasnijo vzrok za neprimerno vedenje, občuti veselje. Prijetna čustva tako doživlja več kot 

tretjina učencev (38,7 %), ki so izbrali veselje, zadovoljstvo ali zaupanje. Deklice se sicer v 

večji meri odzivajo z veseljem in zaupanjem, vendar na podlagi hi-kvadrat testa (x2 = 13,186, 

p = 0,281) ne moremo potrditi, da obstajajo statistično značilne razlike v čustvih med dečki in 

deklicami. Trditev postavljam pri stopnji značilnosti alfa = 5 %. Na zastavljeno vprašanje en 

učenec ni podal odgovora. 

Čustva in doživljanje kazni se razlikujejo od posameznika do posameznika. V raziskavi sem 

ugotovila, da je raznolikost doživljanja čustev pri enaki kazni zelo različna in odvisna od 

različnih dejavnikov. Pri večini kazni učenci doživljajo neprijetna čustva, kar lahko povežem 

tudi z mnenjem J. Bluestein (2005 v Svetičič, 2016, str. 49), ki poudarja, da kaznovanje sproža 

negativna čustva in je eden izmed dejavnikov, ki  ogrožajo čustveno varnost. Neprijetna čustva 

prevladujejo pri grožnjah, obremenilnih kaznih, odtegovanju ljubezni in pozornosti. Nasprotno 

pa alternativne oblike kaznovanja v učencih izzovejo pretežno prijetna čustva, kot so 

zadovoljstvo, veselje in zaupanje. Iz tega lahko sklepam, da učenci alternativnih oblik 

kaznovanja ne doživljajo kot kazni, kar pa nasprotuje raziskavi Krofliča s sodelavci (2009), ki 

so ugotovili, da 69,5 % dijakov alternativne ukrepe doživlja kot kazen. Razlike med obema 
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raziskavama se lahko nahajajo v tem, da si dijaki in učenci drugače razlagajo alternativne oblike 

kaznovanja. 

Domnevam, da večina učencev prepozna in doživlja čustva, ki so bila navedena kot pomoč pri 

nalogi, saj so prav vsa čustva bila uporabljena – nekatera več, druga manj. Rezultati raziskave 

so pokazali, da je: strah najbolj prisoten pri grožnjah, jeza pri dodatnem delu, veselje, zaupanje 

in nelagodje v primeru, ki po mojem mnenju nakazuje na mediacijo, zadovoljstvo v primeru, ki 

nakazuje na mediacijo in na restitucijo, zamera takrat, ko je učitelj hladen do njih, sovraštvo in 

žalost ob opominu ali ukoru, razočaranje ob odvzemu odmora, sram pri obveščanju staršev in 

obžalovanje pri kaznovanju z dodatnim delom in pri ukoru oz. opominu.  

Rezultati me niso presenetili in so bili pričakovani. Presenečena sem bila le pri tem, da učenci 

največkrat doživljajo nelagodje pri tem, ko jim učitelj pusti, da po sporu povedo, kaj se je 

zgodilo, in nato najdejo skupaj rešitev, saj sama primer vidim kot dober odziv učitelja, ki v 

učencih sproža prijetna čustva. Menim, da je rezultat raziskave posledica tega, da so nekateri 

učenci sramežljivi, pogovori jim ne ležijo, ne marajo razlagati stvari ali pa primera niso dojeli 

v smeri mediacije, ampak kot pogovor, v katerem prevladuje kritiziranje.  

Zanimivo pa je, da je pri alternativnih oblikah kaznovanja obžalovanje manj pogosto navedeno 

čustvo kot pri ostalih oblikah kaznovanja. Sama bi namreč pričakovala, da bodo učenci 

doživljali občutke obžalovanja prav pri teh kaznih, saj sem mnenja, da alternativne kazni dobro 

vplivajo na učence, saj jih učijo empatije in obžalovanja. Učenci največkrat občutijo 

obžalovanje pri kaznovanju z dodatnim delom in pri ukoru oz. opominu. Uporabo osramotilnih 

kazni, med katere Strmčnik prišteva tudi premestitev v drugo klop, ta isti avtor odsvetuje, saj v 

učencih vzbujajo občutek osramočenosti, kar lahko potrdim tudi s svojo raziskavo, saj je sram 

pri tej vrsti kazni prisoten pri skoraj sedmini (13,2 %) učencev. 

Dobljeni rezultati raziskave potrjujejo mnenje avtorjev (Chelsom Gossen, 1993; Kroflič, 2011), 

da kazen določa oseba, ki ji je ta kazen namenjena. Tako nekateri učenci ob posameznih kaznih 

doživljajo prijetna čustva, na osnovi česar sklepam, da jih ne doživljajo kot kazni.  

Za razliko od raziskav, ki jih navaja H. Smrtnik Vitulić (2004) in ugotavljajo razlike v izražanju 

čustev med dečki in deklicami, se v moji raziskavi razlike med spoloma v doživljanju čustev 

niso pokazale kot statistično pomembne.  
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IV. ZAKLJUČEK 
 

Glavni namen raziskave v okviru magistrskega dela je bil ugotoviti, katere načine kaznovanja 

učitelji uporabljajo in kako jih učenci doživljajo. Kaznovanje je še vedno tabu tema, ki se ji 

mnogi želijo izogniti. Na področju kaznovanja, discipliniranja in odzivanja na učenčevo 

neprimerno vedenje strokovnjaki ugotavljajo, da je stroka naredila premalo (Pšunder, 2011). V 

učiteljih neznanje in vedenje, kako se čim bolje odzvati na določeno situacijo, povzročata 

občutek nemoči, saj je neprimerno vedenje vsakodnevni problem, s katerim se učitelji soočajo. 

Kazen je obstajala, obstaja in bo obstajala, vprašanje pa je, kako in na kakšen način jo bo učitelj 

uporabil. V procesu kaznovanja se moramo zavedati, da se učenci ne vedejo neprimerno brez 

razloga, zato se moramo vprašati po vzrokih in se glede na te čim bolj primerno odzvati.  

Raziskave, izvedene v tujini (Chelsom Gossen, 1993; Hyman, 1997, v Pšunder, 2005), 

potrjujejo, da so se učitelji z motečim vedenjem učencev spoprijemali na dokaj tradicionalen 

način, prevladovali so kaznovalni ukrepi, kljub temu da so se učitelji zavedali, da so drugi 

pristopi bolj primerni. Novejše raziskave (Hodges Kullina, 2007/2008; Menegalija, 2012) so 

pokazale drugačno stanje, ki sovpada tudi z ugotovitvijo moje raziskave. V novejšem času je v 

šolah manj klasičnih oblik kaznovanja, pogosteje pa se učitelji poslužujejo alternativnih oblik 

kaznovanja, kar lahko opazimo že iz načrtov šol. Pogostejši so pogovori, učitelje pa zanimajo 

razlogi neprimernega vedenja. Ugotovila sem, da so po pričevanju učencev 3. razredov OŠ, na 

katerih sem delala raziskavo, najpogostejši načini kaznovanja graja, mediacija in ukinitev 

odmora. Najučinkovitejši ukrep je po mnenju učencev pogovor, sledi obvestilo staršev. 

Najmanj učinkoviti pa so po njihovem mnenju ignoriranje, zapis imena na tablo in graja. V 

raziskavi sem ugotovila, da večina učencev meni, da sodelujejo pri oblikovanju razrednih 

pravil. Menijo tudi, da so pravila nujna, z njimi so večinoma seznanjeni in se strinjajo, da mora 

neprimernemu vedenju slediti kazen. Vzrokov, zakaj jih učitelj kaznuje, ne vidijo v 

nepriljubljenosti pri učitelju ali v kaznovanju brez vzroka. Alternativne oblike bolj sprejemajo, 

saj ob njih doživljajo bolj prijetna čustva kot ob klasičnih oblikah. Med spoloma niso bile 

opažene bistvene razlike. Razlika se je pokazala v tem, kako pogosto dečki in deklice doživljajo 

nekatere oblike kaznovanja, iz česar lahko sklepamo, da učitelji uporabljajo drugačne oblike 

kaznovanja za dečke kot za deklice. 

Učenci v veliki meri prepoznavajo svoja čustva, nekateri pa imajo pri tem še nekaj težav, saj v 

zadnji nalogi niso znali prepoznati, katera čustva doživljajo ob danem dogodku. Zato je naša 

naloga, da jim pomagamo čim bolje razumeti čustva ter jih izražati na primeren in nenasilen 

način (Muršič idr., 2010). Razlog manjkajočih odgovorov pa lahko izvira tudi iz tega, da učenci 

še niso bili deležni teh vrst kazni in zato niso rešili naloge. 

Kot je zapisano v teoretičnemu delu, je prepoznavanje čustev učenca bistveno za primerno 

odzivanje učitelja, zato menim, da bi se učitelji morali še bolj posvetiti temu. Današnji način 

življenja nam narekuje hiter tempo, ki pogosto vodi v površinske odnose in zanemarjanje 

poglabljanja v človeške odnose in čustva. Pomembno se mi zdi, da se med učiteljem in učenci 

razvije topel odnos, v katerem prevladujeta zaupanje in občutek varnosti pa tudi spodbujanje 

samostojnosti in odgovornosti učencev. Da je šola naredila korak naprej v tej smeri, pa je 

prikazano tudi iz raziskave T. Svetičič (2014), v kateri je bilo ugotovljeno, da učenci 1. triade 

doživljajo šolo kot čustveno varno. Čeprav sem v interpretaciji pisala o pozitivnih in negativnih 

čustvih, pa ta oznaka ni povsem pravilna, saj se strinjam s T. Akin in sodelavci (2000), da so 

čustva, če gledamo z moralnega stališča, nevtralna in jih ne moremo označevati kot dobra in 

slaba. Pomembno je, da otrokom damo vedeti, da imajo vso pravico občutiti tako pozitivna kot 

negativna čustva. Da vedo, da negativna čustva ne pomenijo, da so oni kot oseba slabi in obratno 
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(Akin idr., 2000, str. 5). Učitelj mora biti bolj kot to, ali učenci doživljajo pozitivna ali negativna 

čustva, pozoren, da jih nauči ta razumeti in jih na primeren način izražati.  

Na koncu se sprašujem, ali je ravnanje učiteljev res tako, kot ga na osnovi odgovorov na 

vprašalnik opisujejo učenke in učenci. Je kazni res tako malo, kot izhaja iz dobljenih rezultatov 

o pogostosti kazni, ki so jih bili deležni učenci? Menim, da imajo učenci težave, kadar jih 

sprašujemo po njihovih mnenjih in doživljanjih, ker od njih premalokrat zahtevamo, da mislijo 

s svojo glavo in izražajo svoje mnenje ter da so naravnani k pravilnim in napačnim odgovorom, 

kot jih pretežno zahteva šola. Ugotovitev raziskave, da je v anketiranih 3. razredih v šolah na 

Gorenjskem relativno malo kazni, se namreč razlikuje od mojega doživljanja v praksi. Možno 

je, da so učenci na kazni »pozabili« že zaradi neprijetnega občutka, da so bili deležni kazni, ki 

je pojmovana kot nekaj negativnega, in so se želeli pokazati v bolj »dobri luči«. Za nadaljnje 

raziskovanje priporočam tudi opazovanje v razredu, da bi lahko primerjali rezultate odgovorov 

učencev iz anket z ugotovitvami na osnovi opazovanja. Na osnovi opazovanja in pogovora z 

učenci bi lahko ugotovila, kako si učenci interpretirajo določene kazni, kaj je za njih mediacija, 

kaj restitucija in kako so dojeli vprašanja. Če bi raziskavo ponovno izvedla, bi se omejila na 

ožjo temo, in sicer bi ugotavljala, kako učenci ocenjujejo posamezne načine kaznovanja. Zdi se 

mi namreč, da je bila raziskava zastavljena preveč na široko.  

Zaključujem, da imajo v procesu kaznovanja oz. discipliniranja alternativne oblike veliko vlogo 

in boljši vpliv na doživljanje učencev. Predvsem pa imajo večjo vzgojno vrednost kot klasične 

oblike kaznovanja. Naloga učitelja je, da se odzove na neprimerno vedenje, poskuša prepoznati 

učenčeva čustva in ga spodbujati, da jih izraža na primeren način. Mediacija in restitucija se mi 

zdita dobra pristopa k reševanju disciplinskih težav, pomembno pa je, da sta izvedena na 

ustrezen način in se ne sprevržeta v prikrite oblike manipulacije. Učiteljem bi priporočila prav 

pogovor v smeri mediacije kot način reševanja konfliktov. Zdi se mi namreč pomembno, da 

učence poskušamo razumeti, jih poslušati in jih s svojim zgledom učiti primernejših odzivov 

na neprijetne situacije, v katerih se bodo znašli v življenju. Da bi bilo v razredu čim manj 

konfliktov in kaznovanja, pa priporočam vsem učiteljem, da večji poudarek dajo na preventivo. 

Tudi refleksija učiteljevega dela se mi zdi pomembna, saj se na napakah učimo, pomembno pa 

je, da imamo v procesu kaznovanja vedno v mislih učenca, ki mu namenjamo določeno kazen. 

Ključno se mi zdi, da kazen ni usmerjena na njegovo osebnost, v njem pa spodbuja čustva 

obžalovanja za storjeno dejanje. Ugotavljam, da ima kaznovanje dobre in slabe plati. Kazen je 

bila prisotna, je prisotna in bo prisotna, pomembno pa je, da jo uporabljamo zmerno. Strinjam 

se z mnenjem Kellerja (v Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 66): »Čim več se kaznuje, tem slabša 

je šola, tem slabši je učitelj!« 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selma Brdar: Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci, magistrsko delo 

___________________________________________________________________________ 
 

53 
 

V. VIRI 
 

Akin, T., Cowan, D., Palomares, S. in Schiling, D. (2000). Pomoč otrokom pri spoprijemanju 

z žalostjo, strahom in jezo. Ljubljana: Educy. 

Aries, P. (1991). Otrok in družinsko življenje v starem režimu. Šolsko življenje. Ljubljana: SH. 

Ažman, T. (2012). Sodobni razrednik: priročnik za usposabljanje učiteljev za vodenje 

oddelčnih skupnosti. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Bluestein, J. (1997). Disciplina 21. stoletja: kako učence navajamo na samonadzor in 

prevzemanje odgovornosti. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 

Blum, P. (1999). Preživeti in uspeti v disciplinsko težavnem razredu. Radovljica: TOP, 

Regionalni izobraževalni center. 

Cerar, M. (2015). Uravnavanje čustev pri učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih v vrtcih. 

Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Chelsom Gossen, D. (1996). Restitucija: preobrazba discipline v šolah. Radovljica: Regionalni 

izobraževalni center. 

Coloroso, B. (1996). Otroci so tega vredni: notranja disciplina, največ kar lahko damo otroku. 

Ljubljana: Tanagram. 

Cowley, S. (2005). Kako krotiti mularijo. Ljubljana: Modrijan. 

Cvetek, M. (2014). Živeti s čustvi: čustva, čustveno procesiranje in vseživljenjski čustveni 

razvoj. Ljubljana: Teološka fakulteta. 

Dekleva, B. (1996). Nove vrste vzgojnih ukrepov za mladoletnike (predvsem poravnavanje z 

oškodovancem, opravljanje koristnega dela za skupnost ter programi socialnih treningov). 

Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.  

Devjak, T. in sod. (2012). Predšolska vzgoja: od starega k novemu. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

Foucalt, M. (1984). Nadzorovanje in kaznovanje. Ljubljana: Delavska enotnost. 

Glasser, W. (1998). Dobra šola. Vodenje učencev brez prisile. Radovljica: Regionalni 

izobraževalni center. 

Gogala, S. (2005). Izbrani spisi. Ljubljana: Društvo 2000. 

Hodges Kullina, P. (2007/2008). Teachers Attributions and Strategies for Student Misbehavior. 

The Journal of Classroom Interaction, 42 (2), str. 21−30. 

Kant, I. (1988). O pedagogiki. Problemi − Šolsko polje, št. 11, str. 147−158. 

Klapan, A. in Vrcelj, S. (1992). Pogledi Jana Amosa Komenskega na disciplino v šoli. Sodobna 

pedagogika, 43 (9−10), str. 493–496. 

Konvencija o otrokovih pravicah. (1997). Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport. 



Selma Brdar: Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci, magistrsko delo 

___________________________________________________________________________ 
 

54 
 

Krajnčan, M. in Stenko, N. (2010). Kazen v slovenski osnovni šoli. Metodički vidici, 1 (1), str. 

152−168. 

Kroflič, R. (1997). Med poslušnostjo in odgovornostjo. Ljubljana: Vija. 

Kroflič, R. idr. (2009). Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept? Ljubljana: 

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. 

Kroflič, R. (2011). Kazen v šoli? Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. 

Kyriacou, C. (1997). Vse učiteljeve spretnosti. Radovljica: Regionalni izobraževalni center. 

Lasch, C. (1992). Socializacija reprodukcije in zlom avtoritete. V D. E. Bahovec (ur.), Vzgoja 

med gospostvom in analizo (str. 182−209). Ljubljana: Krt. 

Lewis, R. (1997). The discipline dilemma. Melbourne: Australian Council for Educational 

Research. 

Locke, J. (2007). Nekaj misli o vzgoji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta (Zbirka Obrazi 

edukacije). 

Mason, D., Jensen, G. in Ryzewicz, C. (1999). Trmoglav otrok, kako obvladati izbruhe otroške 

togote. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Matičič, Ž. (2014). Vloga učitelja pri ustvarjanju razredne skupnosti. Diplomsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Menegalija A. (2012). Spoprijemanje osnovnošolskih učiteljev z motečim vedenjem učencev. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Muršič, M. (ur.). (2010). Znanje o čustvih za manj nasilja v šoli. Ljubljana: Inštitut za 

kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 

Pavšič Gašič, S. (1988). Kažnjavanje i dete. Beograd: Inštitut za pedagoško istraživanje. 

Peček Čuk, M. in Lesar, I. (2009). Moč vzgoje. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

Pedagoška enciklopedija (1989). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 

Podgoršek, T. (2016). Učiteljevo soočanje s konflikti. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Prgić, J. (2010). Šolska in vrstniška mediacija: vse kar morate vedeti o mediaciji v šoli. Griže: 

Svetovalno-izobraževalni center MI. 

Pšunder, M. (2003). Kako učitelji in učenci zaznavajo kršitve discipline v osnovni šoli. Sodobna 

pedagogika, 54, str. 28−47. 

Pšunder, M. (2004). Disciplina v sodobni šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Pšunder, M. in Dečman Dobrnjič O. (2010). Alternativni vzgojni ukrepi med teorijo, 

zakonodajo in prakso. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Pšunder, M. (2011). Vodenje razreda. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske 

jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. 



Selma Brdar: Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci, magistrsko delo 

___________________________________________________________________________ 
 

55 
 

Puhar, A. (1982). Prvotno besedilo življenja. Beseda o molku in zamolčanem. Zagreb: Globus. 

Savič, N. (2014). Vzgojni ukrepi v očeh učitelja razrednega pouka. Diplomsko delo. Univerza 

v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Salecl, R. (1991). Disciplina kot pogoj svobode. Ljubljana: Krt. 

Snoj, M. (1997). Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC. 

Smrtnik Vitulić, H. (2004). Čustva in razvoj čustev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Strmčnik, F. (1965). Analiza šolskih kazni. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

Strmčnik, F. (2003). Zgodovinski oris razumevanja in pomena pedagoške kazni. Šolska 

kronika, 12 (2), str. 274−296. 

Svetičič, T. (2014). Čustveno varna šola in socialna vključenost učencev s čustvenimi 

primanjkljaji. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana. 

Šetinc Tekavc, M. (2002). Mediacija – sporazumno reševanje sporov v teoriji in praksi. Tržič: 

Učila. 

Varga, R. (2003). Teorija motivacije Abrahama Maslowa v humanistični psihologiji. Socialna 

pedagogika, 7 (3), str. 339−360. 

Wolfgang, C. H. (1999). Strategies for Teaching Self-Discipline in the Middle grades. Boston: 

Allyn and Bacon. 

Wolfgang, C. H. (2005). Solving discipline and classroom management problems: methods and 

models for today`s teachers. Copyright: John Wiley & Sons, Inc. 

Woolfolk, A. (2002). Educational psychology. Ljubljana: Educy. 

Zupančič, M., in Justin, J. (1991). Otrok, pravila, vrednote. Radovljica: DIDAKTA. 

Žlebnik, L. (1964). Obča zgodovina pedagogike. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selma Brdar: Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci, magistrsko delo 

___________________________________________________________________________ 
 

56 
 

VI. PRILOGA 
 

11.  PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 
 

Dragi učenec, draga učenka! 

Sem Selma Brdar, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in pripravljam magistrsko delo 

z naslovom Načini kaznovanja v OŠ, kot jih zaznavajo učenci. Prosim te, da odgovoriš na 

spodnja vprašanja in mi tako pomagaš pri izvedbi raziskave. Vprašanja se nanašajo na tvoj 

letošnji razred in ravnanje učitelja ali učiteljice v  tem razredu. Anketni vprašalnik je anonimen, 

zato se ti ni treba podpisati. Že vnaprej se ti zahvaljujem za sodelovanje. 

Spol:            deček                   deklica      (obkroži) 

V kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami? Obkroži oceno! 

1. Pri oblikovanju razrednih pravil smo sodelovali učenci.     

     (se nikakor ne strinjam)   1      2     3      4      5   (se popolnoma strinjam) 

 

2. V razredu vem, kaj smem in česa ne smem narediti.    

     (se nikakor ne strinjam)   1      2     3      4      5   (se popolnoma strinjam) 

 

3. V razredu morajo biti določena pravila. 

     (se nikakor ne strinjam)      1      2     3      4     5     (se popolnoma strinjam) 

 

4. Neprimernemu obnašanju in kršitvi pravil naj nujno sledi kazen. 

     (se nikakor ne strinjam)      1      2     3      4     5     (se popolnoma strinjam) 

Oceni, katere vrste kaznovanja si bil v tem šolskem letu že deležen! Pogostost označi s 

križcem! 

 NIKOLI ENKRAT       VEČKRAT 

5. Učitelj me je grajal.                                  

6. Učitelj me je poslal iz razreda.    

7. Učitelj me je ignoriral, dokler nisem popravil svojega 

obnašanja. 

   

8. Učitelj je moje ime zapisal na tablo.    

9. Učitelj mi je naložil dodatno delo.    

10. Učitelj mi je ukinil odmor.    

11. Ko sem povzročil materialno škodo (npr. kaj uničil 

sošolcu), mi je učitelj pustil možnost, da se sam odločim, 

kako bom rešil situacijo. 

   

12. Ko je prišlo do prepira, je učitelj dovolil, da je vsak povedal 

svoje videnje dogodka in nato pomagal najti rešitev. 

   

13. Učitelj je obvestil moje starše o mojem neprimernem 

obnašanju. 

   

14. Učitelj je kričal name.    

15. Učitelj me je udaril, uščipnil ali kako drugače fizično 

obračunal z menoj. 

   

16. Drugo: _____________________________________    
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Za vsako spodnjo trditev izberi pogostost tako, da obkrožiš ustrezno številko. 

17. Učitelj me kaznuje, ker sem naredil nekaj narobe ali sem prekršil pravilo.     

     (nikoli)  1      2     3      4     5  (pogosto) 

18. Učitelj me kaznuje brez razloga.                                                                                      

(nikoli)  1      2     3      4     5  (pogosto) 

 

19. Učitelj me kaznuje, ker me ne mara.                                                                        

(nikoli)  1      2     3      4     5  (pogosto) 

 

20. Izmed spodaj navedenih možnosti izberi tri ukrepe, ki najbolj pripomorejo k temu, da 

spremeniš svoje vedenje (napiši ustrezne črke): __ 

________________ 

21. Izmed spodaj navedenih možnosti izberi tri najmanj učinkovite ukrepe (napiši ustrezne 

črke): __________________ 

a) Graja.  

b) Pogovor.  

c) Ignoriranje.   

d) Odvzem odmora.  

e) Zapis tvojega imena na tablo.  

f) Obvestilo staršem.   

g) Pošiljanje iz razreda. 

h) Dodatno delo.  

i) Premestitev v drugo klop.  

 

Vsako trditev v nadaljevanju dopolni s čustvom, ki ga najpogosteje občutiš ali bi ga 

občutil v opisani situaciji. Isto čustvo lahko napišeš večkrat. Dopišeš lahko tudi čustvo, ki 

ni navedeno spodaj. 

ČUSTVA: strah, jeza, veselje, zadovoljstvo, zaupanje, zamera, sovraštvo, razočaranje, 

nelagodje, sram, obžalovanje. 

22. Ko mi učitelj grozi, občutim ____________. 

23. Ko je učitelj hladen do mene, občutim ______________. 

24. Ko mi učitelj naloži dodatno delo, občutim ______________.  

25. Ko mi učitelj odvzame odmor, občutim ______________. 

26. Ko mi učitelj pusti, da po sporu povem, kaj se je zgodilo, in najdemo skupaj rešitev, občutim 

__________. 

27. Ko učitelj pusti, da po povzročitvi materialne škode sam/-a predlagam, kako lahko 

popravim napako, občutim ____________. 

28. Ko učitelj/-ica napiše obvestilo staršem, občutim _____________. 

29. Ko dobim ukor ali opomin, občutim _____________. 

30. Ko me učitelj premesti v drugo klop, občutim _____________. 

Ko se učitelj pogovori z menoj in me vpraša, kaj je vzrok mojega vedenja, občutim _________ 

 


