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POVZETEK 
 

Odnosi med učitelji in učenci po številnih raziskavah vplivajo na spoznavni in čustveni razvoj 

učencev. Komunikacija med učenci in učitelji vzpostavlja in ohranja te medosebne odnose. 

Wubbels je s sodelavci oblikoval model, ki omogoča analizo komunikacije med učitelji in 

učenci ter določa značilne komunikacijske stile učiteljev. Komunikacijski stil pri vodenju 

razreda predstavlja pomembno načelo za zagotavljanje kakovostnega učenja in poučevanja ter 

za vzpostavljanje in ohranjanje odnosov. 

Zaradi pomembnosti komunikacijskih stilov za zagotavljanje učinkovitega učnega okolja in 

zaradi primanjkljaja raziskav, ki bi dale vpogled v razmere v Sloveniji, je glavni cilj 

magistrskega dela ugotoviti, kakšni so komunikacijski stili učiteljev začetnikov in učiteljev 

ekspertov. Predmet raziskave so tudi morebitne razlike v zaznavanju komunikacijskih stilov 

med učenci in učitelji.  

Empirična raziskava je bila izvedena med učenci in učitelji trinajstih oddelkov 4. in 5. razreda 

(236 učencev in 12 učiteljev). V šestih oddelkih so učence poučevali učitelji začetniki, v sedmih 

učitelji eksperti. Podatki so bili zbrani z anketiranjem (QTI) in obdelani v okviru kvantitativne 

paradigme pedagoškega raziskovanja. 

Rezultati kažejo, da so učenci zaznali razlike v komunikacijskih stilih učiteljev začetnikov in 

učiteljev ekspertov. Učitelje eksperte so v primerjavi z učitelji začetniki zaznavali kot bolj 

nezadovoljne, opominjajoče in stroge. Primerjava učiteljev in učencev je pokazala, da se bolj v 

skladu z zaznavami učencev zaznavajo učitelji začetniki. Učitelji eksperti so svoj 

komunikacijski stil, v primerjavi z učenci, zaznavali kot bolj razumevajoč in manj naklonjen 

svobodi učencev in njihovemu spodbujanju odgovornosti. Učitelji začetniki so svoj 

komunikacijski stil, v primerjavi z učenci, zaznavali kot bolj zadovoljen. Poleg tega rezultati 

kažejo, da faza strokovnega razvoja vpliva na komunikacijski stil učiteljev. Na komunikacijski 

stil učiteljev vplivajo tudi osebne izkušnje učiteljev ter njihove strategije odzivanja na 

spremembe in težave.  

 

 

Ključne besede: medosebni odnosi, učiteljeva interakcija, učitelji začetniki, učitelji eksperti, 

Wubbelsov model 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

According to numerous researches, relationships between teachers and pupils influence the 

cognitive and emotional development of pupils. The communication between pupils and 

teachers establishes and maintains these mutual relationships. Wubbels and co-workers formed 

a model, which allows us to analyse the communication between teachers and pupils, and 

determines the typical communicational style of teachers. The communicational style in leading 

a classroom represents an important principle for the assurance of quality learning and teaching 

and for the establishment and maintenance of relationships.  

Due to the importance of communicational styles for ensuring an effective learning 

environment and due to a lack of researches, which would provide insight into the conditions 

in Slovenia, the main goal of the master’s thesis is to identify the communicational styles of 

teachers beginners and teachers experts. The subject of the research are also possible differences 

in the perception of communicational styles between pupils and teachers.  

The empirical research was conducted among pupils and teachers of thirteen 4th and 5th grade 

departments (236 pupils and 12 teachers). In six departments, children have been educated by 

teachers beginners and in seven by teachers experts. The data was obtained with a survey (QTI) 

and processed within the framework of the quantitative paradigm of pedagogical research. 

The results show that pupils have perceived differences in communicational styles of teachers 

beginners and experts. Compared to teachers beginners, teachers experts were perceived as 

more unsatisfied, admonishing and strict. The comparison of teachers and pupils showed that 

teachers beginners are being perceived to be more in accordance with the pupils’ perception. 

Compared to pupils, teachers experts perceived their communicational style as more 

understanding and less inclined to the freedom of pupils and the encouragement of their 

responsibility. Compared to pupils, teachers beginners perceived their communicational style 

as more satisfying. In addition to this, the results show that the phase of professional 

development influences the communicational style of teachers. The communicational style of 

teachers is also affected by personal experience of teachers and their strategies for responding 

to changes and problems.  

 

Keywords: interpersonal relationships, teacher’s interaction, teachers beginners, teachers 

experts, Wubbels model. 
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UVOD 
 

Učitelji na številne dejavnike, ki oblikujejo učence, nimajo vpliva, zato se je bolj smiselno 

osredotočati na tiste, s katerimi lahko učencu pomagajo pri njegovem spoznavnem in 

čustvenem razvoju. Kakovost odnosov med učitelji in učenci je pomembna za učenčev 

spoznavni in čustveni razvoj (Hattie, 1999, v Cornelius White, 2007). Posebej pomembne so 

izkušnje, ki jih učenci pridobijo ob vstopu v šolo. Negativni medosebni odnosi med učitelji in 

učenci na razredni stopnji namreč vplivajo na kasnejše slabše dosežke učencev in na njihov 

negativen odnos do šole (Roorda, Koomen, Spilt in Oort, 2011).   

 

Pogoj za oblikovanje kakovostnih odnosov med učitelji in učenci je učinkovita in pozitivna 

medosebna komunikacija med učitelji in učenci (Kagan in Tippins, 1991, v Wubbels, Creton, 

Levy in Hooymayers, 1993). Wubbels (Wubbels idr., 1993) je s sodelavci oblikoval model, s 

katerim je na podlagi komunikacijskih stilov mogoče opisati komunikacijo, ki poteka med 

učitelji in učenci. Rezultati raziskav, ki so bile narejene v povezavi s komunikacijskimi stili 

učiteljev, so pokazale, da komunikacijski stili vplivajo na odnose v razredih, na učiteljevo 

kakovostno poučevanje in na njegovo učinkovito vodenje razreda (Brekelmans, Wubbels, van 

Tartwijk, 2005).  

Wubbels (Wubbels idr., 1993) je s sodelavci raziskoval komunikacijske stile učiteljev in opazil, 

da se komunikacijski stili učiteljev začetnikov razlikujejo od komunikacijskih stilov učiteljev, 

katerih delovna doba je več kot 6 let.  

 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali se razlike med učitelji začetniki in učitelji eksperti 

pojavljajo tudi v Sloveniji. Od oblikovanja Wubbelsovega modela je minilo več kot dvajset let 

in v tem času se je spremenilo tudi izobraževanje učiteljev. Zanima nas, ali so učitelji začetniki 

bolje pripravljeni na učinkovito vodenje razreda. Wubbelove raziskave (Wubbels idr., 1993) so 

pokazale, da učitelji svoj komunikacijski stil zaznavajo drugače kot njihovi učenci. Zanima nas, 

kakšna je skladnost zaznav učiteljev in učencev. Posebej nas zanima, ali imajo učitelji eksperti, 

zaradi izkušenj, skladnejšo zaznavo svojega komunikacijskega stila z učenci kot učitelji 

začetniki. Wubbels s sodelavci (Brekelmans idr., 2005) ugotavlja, da sklep, da naj bi imeli 

učitelji eksperti skladnejšo zaznavo s svojimi učenci kot učitelji začetniki, potrjujejo samo 

nekatere raziskave. Wubbelsov model se v Sloveniji skoraj ne uporablja. Predvsem ni podatkov, 

ali je vprašalnik primeren za učence drugega triletja osnovne šole.  

Medosebni odnosi ter komunikacija med učitelji in učenci so zelo pomembni za zagotavljanje 

kakovostnega učenja in poučevanja in naš cilj je ugotoviti, kakšna komunikacija poteka med 

učitelji in učenci v 4. in 5. razredu ter ali je Wubbelsov model uporaben za raziskovanje 

medosebne komunikacije v drugem triletju osnovne šole.  
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1 TEORETIČNI DEL 
 

1.1 KOMUNIKACIJA 

 

Medosebna komunikacija predstavlja temelj uspešnih medosebnih odnosov v šoli in omogoča 

učinkovito učenje in poučevanje (Marentič Požarnik, 2000). Beseda »komuniciranje« izhaja iz 

besede »communicare« in v latinščini pomeni narediti kaj skupno, združevati, združiti, 

sestavljati, deliti, udeleževati se (Fabjan in Tomc, 2009). Izvor besede opozarja na zapletenost 

pojma in na preseganje zgolj govornega in pisnega sporazumevanja, za kar se pojem 

najpogosteje uporablja. M. Ule (2005) pravi, da komuniciranje obsega procese med ljudmi in v 

človeku samemu.  

Komunikacijo med ljudmi – medosebno komunikacijo − Brajša (1993) definira kot 

komunikacijo, v kateri, hotno ali nehotno, zavestno ali nezavedno, načrtovano ali nenačrtovano, 

pošiljamo in sprejemamo sporočila, ki vplivajo na medosebne odnose ljudi. Komunikacija je 

nepopolna in nestrokovna, če so sporočila poslana nehote, nenačrtovano, nezavedno ter brez 

povratnih informacij o njihovem sprejemu oz. učinku. Če so v komunikaciji upoštevani vsi 

zgoraj našteti vidiki, govorimo o popolni in strokovni komunikaciji. 

Wood (2004) razlaga komuniciranje kot sistemski proces, pri katerem ljudje reagirajo drug na 

drugega s pomočjo simbolov. Na podlagi interpretacije simbolov ustvarjajo nove pomene. 

Ljudje reagirajo drug na drugega v skladu s svojo interpretacijo ter s socialnim kontekstom 

komuniciranja, na kar opozarjajo sociokognitivne oz. sociokonstruktivistične teorije (Peklaj 

idr., 2009).     

Za učence je pomembno predvsem njihovo domače in šolsko okolje. Interakcija in 

komunikacija, ki potekata v razredu, vplivata na razvoj osebnosti učencev, na njihov 

intelektualni in socialni razvoj (Bratanić, 1988).  

Robbins (1989, v Brajša, 1993) komunikacijo opredeljuje kot življenjsko pomembno spretnost, 

ki se jo je treba učiti. Učenje komuniciranja je sestavljeno iz več stopenj. Od prepoznavanja 

osnovnih zakonitosti komuniciranja preko prepoznavanja svojega lastnega komuniciranja in 

ozaveščanja do učenja boljšega komuniciranja. Brajša (1993) vidi možnost napredka v 

komunikaciji z metakomunikacijo, s komunikacijskim odzivom ostalih in z učenjem 

komunikacije v manjših skupinah.  

Pogoj za vzpostavljanje kakovostnih odnosov med učiteljem in učencem in za učinkovito 

učenje ter poučevanje je medosebna komunikacija med učiteljem in učencem (Kagan in 

Tippins, 1991, v Wubbels idr., 1993). Kakovost odnosov med učitelji in učenci predstavlja 

pomemben dejavnik pri kognitivnih in nekognitivnih procesih pri učencih ter vpliva na njihove 

rezultate (Hattie, 1999, v Cornelius White, 2007). Zaradi vpliva kakovosti odnosa učitelj − 

učenec na kognitivne in nekognitivne procese pri učencu je pomembno, da učitelji razvijejo 

kompetence komuniciranja z učenci, starši, sodelavci in drugimi ter spretnosti vodenja razreda 

(Peklaj, 2006). 

Evropska komisija predlaga, da naj posamezni učitelj svoje vseživljenjsko učenje usmerja v 

razvijanje kompetenc, potrebnih za učinkovito poučevanje (Common European Principles for 

Teacher Competencies and Qualifications, b. d.). Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 

je skupina raziskovalk v okviru projekta Partnerstva fakultet in šol oblikovala 39 kompetenc, 

ki naj bi učiteljem pomagale k uspešnejšemu opravljanju poklica. Kompetence se bile urejene 

v 5 področij učiteljskih kompetenc: učinkovito poučevanje, vseživljenjsko učenje, preverjanje 

in ocenjevanje ter spremljanje napredka učencev, širše profesionalne kompetence in vodenje 

ter komunikacija. V opredelitvi pomembnih kompetenc za učenje je kot ena od petih omenjena 

kompetenca komuniciranja (Peklaj idr., 2008). 
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O komunikaciji je težko razpravljati, saj je to možno narediti samo s komuniciranjem. M. Ule 

(2005) pravi »Komuniciranje je bazična in obenem univerzalna družbena dejavnost ljudi, ki 

presega vse posamezne opredelitve in teoretske pristope, zato konceptualizacija komuniciranja 

poteka v pluralizmu teorij, modelov in raziskovalnih paradigem.« (str. 11). L. Šugman Bohinc 

(2003) komunikacijo ne razlaga kot interdisciplinarno, temveč jo opredeljuje kot 

transdisciplinarno. V nasprotju z interdisciplinarnim pristopom, pri katerem poskušajo predmet 

raziskovanja pojasniti različne znanstvene discipline, komunikacija, opredeljena kot 

trandisciplinarna, presega opise posameznih znanstvenih disciplin in se predstavi z novim 

jezikom, s konceptom drugega reda in z novo znanostjo – kibernetiko.   

 

 

1.1.1 Pet aksiomov komuniciranja 

 

Poznavanje zakonitosti komuniciranja izboljšuje komunikacijo. Opisali bomo pet t. i. zakonov 

komunikacije, ki so jih oblikovali predstavniki paloaltovske šole v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja (Vec, 2002).  

 

1. Prvi zakon komuniciranja opredeljuje, da ljudje ne moremo ne komunicirati. Nekateri 

avtorji komuniciranje enačijo z obnašanjem (ne moremo se ne obnašati) (Watzlawick, 

Beavin, Jackson, 1967, v Šugman Bohinc, 2003). 

Vse, kar posameznik govori/ne govori ali počne/ne počne, za ostale predstavlja 

informacijo, ki si jo interpretirajo in se nanjo odzivajo (Vec, 2002).  

 

2. V drugem zakonu sta predstavljena vsebinski in odnosni vidik komunikacije. V 

komunikaciji je posredovano sporočilo (vsebinski vidik) in opredeljen medosebni odnos 

med sogovorcema (odnosni vidik) (Šugman Bohinc, 2003).  

Vsebinski vidik se nanaša na vsebino sporočila. Odnosni vidik je viden v načinu 

izražanja in je pogosto izražen neverbalno (višina, barva, jakost glasu; kričanje; jok; 

obrazna mimika; barva kože; dihanje; drža telesa …). Glede na usklajenost vsebinskega 

in odnosnega vidika je lahko komuniciranje opredeljeno kot manj ali bolj kongruentno.  

Učenci lažje razumejo sporočila učiteljev, če so ta vsebinsko in odnosno kongruentna 

(Vec, 2002). 

 

3. Tretji zakon je zakon punktiranja zaporedja dogodkov.  

Ljudje zaznavamo izhodišče oz. preobrat v komunikaciji različno (Vec, 2002). 

Poudarke dajemo različnim stvarem in enaka sporočila lahko na podlagi osebne 

interpretacije razumemo čisto drugače.  

Različno zaznavanje zaporedja in povezav med dogodki je prisotno tudi v šolskem 

okolju. Učitelji in učenci lahko različno zaznavajo izhodišče, vzrok neke komunikacije. 

Učenec je lahko prepričan, da učitelj nekaj počne zaradi določenega dogodka, medtem 

ko učitelj pri svojem komuniciranju na ta dogodek niti ne misli oz. se ga ne spominja.  

 

4. Četrti zakon govori o digitalni in analogni komunikaciji. Ljudje komuniciramo na dva 

temeljna načina.  

Enkrat je komunikacija enoznačna, natančna, logična, drugič je večpomenska, v jeziku 

metafor (besednih in telesnih) (Vec, 2002). 

Prva, enoznačna, predstavlja digitalni način komunikacije, pri katerem uporabljamo 

imena predmetov. Druga, večpomenska, pa opredeljuje analogni način komunikacije, 

pri katerem gre za sklicevanje/povezovanje z drugimi sporočili (Šugman Bohinc, 2003).  
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Za analogno komuniciranje so značilne analogije, posredna sporočila, ki jih lahko 

razumemo na različne načine. Analogna komunikacija je prisotna predvsem pri 

neverbalnih sporočilih in je zelo odvisna od kulture, v kateri komuniciramo (Vec, 2002). 

V šoli poteka komuniciranje na oba načina. V nižjih razredih naj bi učitelji v verbalnih 

sporočilih uporabljali digitalni način komunikacije, saj ga učenci lažje razumejo.  

 

5. Peti zakon govori o simetrični in/ali komplementarni komunikaciji. Komunikacija kaže 

odnose med ljudmi. Simetrična komunikacija poteka med enakovrednimi partnerji v 

komunikaciji (nihče se ne postavlja nad nekoga).  

Komplementarna komunikacija poteka, ko ljudje komunicirajo v podrejeno-nadrejenem 

odnosu (Vec, 2002). Komplementarni način komunikacije je značilen za komunikacijo 

med učenci in učitelji.  

 

 

1.1.2 Učinkovito pošiljanje sporočil 

 

Na podlagi raziskav postavlja Vec (2005) tri osnovne pogoje uspešnega pošiljanja sporočil. 

Sporočevalec mora biti vreden zaupanja, sporočila morajo biti oblikovana razumljivo, 

sporočevalec mora od prejemnikov sporočila pridobiti povratno informacijo o razumevanju 

sporočenega. 

Bolj natančna praktična navodila, kako podati učinkovito sporočilo, sta oblikovala Johnson in 

Johnson (1997, v Vec, 2005).   

 

 Sporočilo je jasnejše, če uporabljamo prvo osebo ednine. 

S tem prejemnik sporočila ve, da gre za mnenje sporočevalca. Z uporabo fraz »večina 

ljudi« in »na splošno« prejemniki sporočil ne vedo, ali je v to razmišljanje vključen tudi 

sporočevalec. 

 

 Sporočilo mora zajemati vse podatke (pomembne/specifične). 

Sporočevalec mora prejemnika sporočila seznaniti z vsemi pomembnimi informacijami. 

Pri tem ne sme nenadno spreminjati teme ali delati miselnih preskokov. Prejemniku 

mora izraziti tudi namen sporočanja.  

 

 Sporočila morajo biti besedno in nebesedno kongruentna. 

Vsaka komunikacija vsebuje besedna in nebesedna sporočila. Če so skladna, je 

sporočilo jasno. Kadar z besedami sporočamo drugačno vsebino, kot jo z neverbalno 

komunikacijo, prejemnik sporočila podvomi o resničnosti sporočila.  

 

 Sporočilo mora biti bogato (redundantno). 

Sporočilo, ki vsebuje več prvin in znakov, vključuje uporabo različnih čutnih kanalov 

in je zato jasnejše. Sporočila, ki so podprta s sliko, s pisnim sporočilom, z nebesedno 

komunikacijo in s parafraziranjem, bodo prejemniku pomagala razumeti pravo vsebino 

sporočila. 

 

 Sporočevalec mora razumevanje sporočila preveriti pri prejemniku sporočila. 

Sporočevalec preverja uspešnost svojega sporočanja s povratno informacijo prejemnika. 

Sporočevalec napreduje v svojem sporočanju, če je pozoren na dele sporočila, ki so bili 

razumljeni napačno, in za napačno interpretacijo poišče možne vzroke. 
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 Sporočilo mora biti prilagojeno prejemniku sporočila. 

Besedišče in sintakso prilagajamo različnim prejemnikom sporočila. Sporočila o 

podobnih temah se pri učencih v prvem razredu razlikujejo od tistih, ki jih posredujemo 

strokovnjakom na nekem predmetnem področju. 

 

 Čustva morajo biti pri sporočanju poimenovana in opisana. 

Poimenovanje in opisi čustev pripomorejo k jasnejši in k bolj nedvoumni komunikaciji. 

Prejemniki sporočil lahko z opisom čustev lažje razberejo sporočilo in se na sporočila 

primerneje odzivajo. 

 

 Pri opisu dogodka sporočevalec ne sme vrednotiti in razlagati vedenja drugih. 

Z opisom daje sporočevalec prejemniku možnost, da sam vrednoti dogodke. 

Vrednotenje sporočevalca lahko pri sprejemniku vzbudi napačne predstave o dogodku. 

 

 

1.1.3 Učinkovito prejemanje sporočil 

 

Johnson in Johnson (1997, v Vec 2002) poudarjata, da je sporočanje samo en del uspešnega 

komuniciranja. Drugega predstavlja ustrezno prejemanje sporočil. 

 

Največ ovir v komunikaciji predstavljajo ocene in vrednotenje prejemnika, še posebej, če 

prejemnik temo dojema čustveno. Kordeš in H. Jeriček (2001) govorita o dveh fazah, ki sta 

pomembni za učinkovito prejemanje sporočil. V prvi fazi se prejemnik odloči sprejemati 

sporočila izven svojega trenutnega prepričanja. V drugi fazi je prejemnik odprt in pripravljen 

na aktivno in iskreno izražanje mnenj in občutkov.   

 

Johnson in Johnson (1997, v Vec, 2002) predlagata nekaj konkretnih strategij za boljše 

sprejemanje sporočil. 

 

 Prejemnik sporočila parafrazira natančno in brez vrednotenja vsebine sporočil in čustev 

pošiljatelja. 

Prejemnik pri parafraziranju s svojimi besedami ponovi pošiljateljevo sporočilo. 

Razumevanje potrdi z uporabo lastnih besed. Šele ko prejemnik preveri razumevanje, 

lahko poda svoje misli. 

 

 Prejemnik opiše zaznavo sogovornikovih čustev.  

Kadar je težko parafrazirati sporočevalčeva čustva, mora prejemnik s sporočili izraziti 

svoje razumevanje sogovornikovih čustev (»Če te prav razumem, …«). Pri tem mora 

biti pozoren, da čustev ne vrednoti oz. ocenjuje.  

 

 Prejemnik mora s sporočevalcem doseči soglasje o pomenu sporočila. 

Prejemnik in sporočevalec morata doseči dogovor o pomenu sporočila (to lahko 

dosežeta s prepričevanjem oz. pogajanjem). 

 

 

Posebno pomembno je učenje sporočanja in prejemanja sporočil v šoli. Učitelji predstavljajo 

pomemben vzor, kako je treba učinkovito komunicirati. Učenci se komunikacije učijo s 

spremljanjem učiteljeve komunikacije z učenci, s starši in ostalimi delavci šole. Učitelji naj bi 

učence komuniciranja učili pri vseh predmetih. Prav posebno pozornost naj bi komunikaciji 
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posvetili pri pouku slovenščine. Učni načrt za slovenščino predvideva sistematično učenje 

strategij za boljše komuniciranje in učence seznanja z ovirami, ki lahko nastanejo pri 

komunikaciji (Učni načrt za slovenščino, 2011).  

Učenje komuniciranja ne poteka samo načrtovano in v okviru različnih predmetov v šoli. 

Prepiri, težke situacije se velikokrat zgodijo v času odmora, pri drugih dejavnostih. Tudi pri 

takih dogodkih si mora učitelj vzeti čas za to, da se učenci pogovorijo, da so zmožni 

spregovoriti, da so pripravljeni poslušati sogovornika.  

Šolsko okolje mora učenca opremiti z znanjem učinkovitega komuniciranja in reševanja težav, 

saj je ravno nezmožnost komuniciranja pogosto vzrok za nasilje med vrstniki.     

 

1.1.4 Ovire v komunikaciji 

 

O učinkoviti komunikaciji je mogoče govoriti, ko prejemnik sporočilo razume enako, kot je to 

želel pošiljatelj (Johnson in Johnson, 1997, v Vec, 2002). Učinkovito komunikacijo 

preprečujejo različni dejavniki. Dimbleby in Burton (1995) sta opisala štiri vrste ovir, ki lahko 

zmanjšajo učinkovitost komuniciranja. 

 

 Ovire pri zaznavanju zaradi že oblikovanih predpostavk 

Na podlagi izkušenj in pričakovanj si lahko posameznik oblikuje predpostavke, ki 

vplivajo na njegovo zaznavajo dražljajev. Različni ljudje lahko zaradi osebne zgodovine 

enak dražljaj interpretirajo povsem drugače. Te ovire so prepletene s psihološkimi 

ovirami.  

 

 Mehanske ovire 

V to skupino ovir spadajo vse zunanje/fizične ovire, ki oslabijo zaznavanje dražljaja 

(ropot, oddaljenost sporočevalca, čas, v katerem poteka komuniciranje …). 

 

 Semantične ovire 

Semantične ovire se nanašajo na neustrezno uporabo besed. Pomembno je zavedanje, 

da vsak človek besede oblikuje in si jih razlaga na svoj način, saj pomen besed nastaja 

v mislih, ne v besedi sami. Dogovorjen pomen besede je le delno univerzalen.  

 

 Psihološke ovire 

Psihološke ovire so povezane s stališči, z vrednotami ter s kulturo, v kateri posameznik 

živi. Predsodki in stereotipi vplivajo na sprejemanje sporočil, na njihovo interpretacijo 

ter na posameznikov odziv.  

 

 

1.1.5 Nebesedna komunikacija 

 

Ko govorimo o komunikaciji, pogosto pozabimo na pomembnost nebesedne komunikacije, ki 

je del vsake komunikacije. V nadaljevanju bomo predstavili nebesedno komunikacijo in njen 

vpliv na oblikovanje kakovostnih odnosov. Komunikacija je proces pošiljanja, sprejemanja in 

ustvarjanja misli in odnosa. Delimo jo na besedno in nebesedno. Besedna komunikacija 

predstavlja 7 % komunikacije. Ostala komunikacija poteka nebesedno, z izrazom na obrazu, z 

držo telesa, z očesnim stikom, s kretnjami (55 %) ter z glasom (38 %) (Miller, 2000). Reber 

(1987, v Vec, 2005) poudarja, da je besedno komunikacijo težko ločevati od nebesedne. 

Predlaga, da bi bilo bolje kot o dveh komunikacijah govoriti o dveh elementih oz. vidikih 
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komunikacije. V vsaki izgovorjeni besedi se namreč izražajo tako besedna kot nebesedna 

sporočila.   

 

Obstaja veliko priročnikov nebesedne komunikacije, ki obljubljajo nezmotljivo razbiranje 

človekovih namenov in občutij samo s pomočjo opazovanja nebesedne komunikacije. Vec 

(2005) opozarja, da je pomembno, da sklepanje o sogovorniku in o njegovih namenih ne temelji 

zgolj na podlagi enega nebesednega znaka. Pri sprejemanju sporočil se je pomembno zavedati, 

da so prejemniki sporočil soustvarjalci interpretacije sporočila. Pri opazovanju nebesedne 

komunikacije mora biti pozornost usmerjena v kongruentnost nebesednih in besednih sporočil.  

Pomembno je upoštevanje kulturnih in skupinskih razlik. V različnih okoljih je lahko določena 

gesta interpretirana različno. Wilmot (1995, v Vec, 2005) ugotavlja, da dogodki ne morejo biti 

ustrezno interpretirani izven odnosnega konteksta, saj je pomen komunikacijskega vedenja 

odvisen od okvira odnosov, v katerem nastajajo.  

 

Učitelji z zavedanjem lastne in učenčeve nebesedne komunikacije postajo boljši prejemniki in 

posredovalci sporočil učencem (Miller, 2000). Učiteljeva nebesedna komunikacija vpliva na 

odnose med učitelji in učenci (Wubbels idr., 1993). Raziskave potrjujejo, da učenci, predvsem 

po desetem letu starosti, zelo dobro zaznavajo in si razlagajo učiteljevo nebesedno vedenje 

(White in Gardner, 2012). Opazovanje obraznih izrazov staršev in pomembnih drugih je 

otrokovo prvo učenje komunikacije. Otroci se hitro naučijo prepoznavati in si razlagati izraze 

na obrazu. Na nebesedno komunikacijo so bolj pozorni, saj nimajo tako razvitih govornih 

sposobnosti kot odrasli (Miller, 2000). Učitelji morajo biti zaradi skrbnosti, ki jo učenci 

namenjajo nebesedni komunikaciji, zato še posebej pozorni, da učencem z nebesedno 

komunikacijo podajajo prava sporočila. 

 

 

NASMEH IN OSTALI OBRAZNI IZRAZI 

 

White in Gardner (2012) poudarjata, da je nasmeh eden glavnih pokazateljev sreče in 

zadovoljstva. Nasmeh učitelja učence spodbuja za delo in jim daje povratno informacijo o 

učiteljevem zadovoljstvu z njimi, z njihovim delom in z vedenjem. Nasmeh pomaga vzpostaviti 

dobre odnose med učiteljem in učenci. Učenci učitelja zaznavajo kot navdušenega in 

pripravljenega. 

Keith je s sodelavci (1974, v White in Gardner, 2012) ugotovil, da so bili učenci učiteljev, ki 

so se pogosteje nasmehnili, bolj aktivni pri nalogah, boljše so sodelovali pri razpravah in bili 

bolj sproščeni pri odgovarjanju na učiteljeva vprašanja. 

Bugenthala (1971, v Neill, 1991) ugotavlja, da se otroci v predšolskem obdobju bolj odzivajo 

na nasmeh moških kot žensk. Iz tega Neill (1991) sklepa, da lahko na učence z nasmehom, v 

primerjavi z učiteljicami, bolj vplivajo učitelji. Gardner in White (2012) ugotavljata, da lahko 

preveč smehljanja in nasmeh v neprimernih trenutkih učitelja prikaže kot neiskrenega ali celo 

nekompetentnega. Neill (1991) na podlagi rezultatov svoje raziskave opozarja, da morajo biti 

na pretirano smehljanje posebno pozorne učiteljice, saj otroci razliko med pristnim in narejenim 

nasmehom prepoznavajo že zelo zgodaj. White in Gardner (2012) poudarjata, da naj se učitelji 

zato nasmehnejo samo takrat, ko je to ustrezno oz. tako res čutijo.   

Knapp, Hall in Horgan (2014) ugotavljajo, da v komunikaciji največ sporočamo z obraznim 

izrazom. Nekatere izraze na obrazu naredimo namerno, druge nenamerno. Pri ustnem 

spraševanju lahko učitelj s svojim izrazom na obrazu vpliva na učenčeve odgovore. Učitelj naj 

zato predvsem pri ustnem spraševanju in pri doživljanju močnih čustev poskuša nadzorovati 

svoj izraz na obrazu. Kljub poskusu nadzorovanja izraza na obrazu učitelj pri tem ni vedno 

uspešen. Kelter (1997, v White in Gardner, 2012) opozarja, da ni mogoče kontrolirati vseh 
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izrazov. Predvsem je težko kontrolirati mikroizraze, ki obraz prešinejo za nekaj trenutkov (ko 

se namuznemo, ko nas je strah, ko nas je sram). V vsakem primeru namerni in nenamerni izraz 

na obrazu močno vplivata na sogovorce. Murphy in Zajonc (1993, v Knapp idr., 2014) sta v 

svoji raziskavi udeležencem za 4 milisekunde pokazala vesel oz. jezen obraz različnih oseb. 

Udeleženci so kasneje izbirali, katere osebe so jim bolj všeč. Bolj so izbirali osebe, pri katerih 

so raziskovalci za 4 milisekunde pokazali vesel obraz. Dimberg, Thunberg in Elmhed (2000, v 

Knapp idr., 2014) so s pomočjo živčnih in mišičnih impulzov ugotovili, da so ljudje, ki so bili 

izpostavljeni jeznemu obrazu, tudi sami obrazne mišice nezavedno prilagajali jeznemu izrazu. 

Ko so bili izpostavljeni veselemu izrazu, so mišice obraza bolj prilagodili temu izrazu.   

Na podlagi zgornjih dejstev lahko sklepamo, da učitelji s svojim izrazom na obrazu vplivajo na 

učence. Učitelji lahko delno nadzorujejo svoj izraz na obrazu, nemogoče pa je, da bi ga 

nadzorovali ves čas. Optimalno za učni proces je, da učitelji na svojem obrazu izražajo 

sproščenost in zadovoljstvo, saj se s tem povečajo možnosti, da se bodo med učnim procesom 

tako počutili tudi njihovi učenci. 

 

GOVORICA TELESA 

 

Govorica telesa je pomembna oblika neverbalne komunikacije. Neill in Caswell (1993) vanjo 

vključujeta bližino, dotik, nagnjenost (telesni nagib) k učencem ter pozicijo učitelja glede na 

učenca. White in Gardner (2012) opozarjata tudi na odprto oz. zaprto držo telesa, usmerjenost 

telesa in na način hoje.  

Odprtost oz. zaprtost telesa je mogoče analizirati z opazovanjem trupa, glave in pozicije 

okončin. Zaprta drža se zaznava kot ovira med sogovorniki (pogosto se kaže v objemanju 

samega sebe, v prekrivanju rok ali nog). Tako vedenje lahko sporoča, da je posameznik 

anksiozen, v stresu (Borg, 2008, v White in Gardner, 2012). Zaprto držo nekateri avtorji 

opredeljujejo kot upognjeno, saj posameznika prikazuje kot možno žrtev (Vec, 2005). Zaprta 

upognjena drža kaže negotovost, prestrašenost, napetost. Wubbels (Wubbels idr., 1993) je s 

pomočjo svojega modela ugotovil, da negotov učitelj ne more dobro voditi razreda. Učiteljevo 

nemoč učenci hitro prepoznajo in jo velikokrat izkoristijo za norčevanje, nagajanje in 

neustrezno vedenje.  

Pri odprti drži posameznik odpre telo (ga ne zapira), vidne so roke (ki so postavljene stran od 

telesa), drža je sproščena, vzpostavljen je očesni stik (Borg, 2008, v White in Gardner, 2012). 

Učenci učitelje, ki imajo odprto držo telesa, opisujejo kot dostopnejše in prijetnejše (Richmond 

1987, v White in Gardner, 2012). Odprta drža se povezuje s pokončno držo, s katero se izražajo 

samozavest, moč, varnost in ponos (Vec, 2005). Pokončna drža omogoča globlje dihanje in 

sama po sebi sprošča napetost v telesu (Lyle, 1999, v White in Gardner, 2012). Učitelj s 

pokončno držo torej avtomatsko sprošča napetost v telesu in učencem daje občutek samozavesti 

in kompetentnosti.  

Na mnenje učencev o učitelju vpliva tudi njegov način gibanja. Posameznik, ki hodi odločno, 

sproščeno in živahno, pri učencih vzbudi zaupanje v njegove kompetence in kaže pripravljenost 

za delo. Pripomore k večji ravni energije v razredu. Počasno, pasivno hojo učitelja učenci 

povezujejo z dolgčasom in brezbrižnostjo (White in Gardner, 2012). 

Neill in Caswell (1993) ugotavljata vpliv učitelja na učence tudi z učiteljevim nagibom k 

učencem. Učenci povezujejo nagibanje učitelja z navdušenjem, z željo učitelja, da bi bil 

učencem bližje, da bi jim bil v oporo in pomoč. Enak učinek na učence ima tudi učiteljeva 

sprememba višine (počep), da bi bil bližje učencem. Neill in Caswell (1993) opisujeta še 

nasproten učinek nagiba učitelja − ko se učitelj nagiba čez učenca in je v višjem položaju. Pri 

takem nagibu se učenec lahko počuti ogroženega. V naravi je to namreč značilna pozicija 

napadalca.    
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Pri nagibanju in spremembi višine avtorja opozarjata, da mora biti učitelj pozoren na 

spoštovanje učenčevega osebnega prostora. Poleg spoštovanja osebnega prostora učencev je pri 

nagibanju in spremembi višine pomemben tudi učiteljev izraz na obrazu.  

 

Učitelji in učenci preživijo veliko časa v neposredni bližini. Učitelj mora biti pozoren na to, da 

učenca z bližino ne ogroža. Telesni prostor in bližino bi lahko razdelili na tri dele: področje 

intimnosti (15–50 cm), področje osebnega prostora (50–150 cm), socialno področje (150–350 

cm) in javno področje (več kot 350 cm) (Vec, 2005). Učitelj mora biti pri svojem delu zelo 

pozoren na osebni prostor učenca. V različnih situacijah namreč zavzema različne vloge v 

učenčevem doživljanju in od njega so pričakovana različna področja intimnosti. 

 

GIBI ROK 

 

Gibi rok so z vidika nebesedne komunikacije zelo pomembni. Cohen (2007, v White in 

Gardner, 2012) navaja, da je 12,5 % kapacitete možganov povezane z delovanjem rok. Pozicija 

rok pogosto kaže na odprtost osebe za komunikacijo. Odprte roke in dlani, usmerjene navzgor, 

dajejo občutek sprejetosti in zaupanja (White in Gardner, 2012). Samozaupanje kažejo tudi 

roke, sklenjene na hrbtu. Način sklenitve rok lahko nakazuje samozavest posameznika. Roka, 

ki objema roko ali komolec, pa lahko kaže večjo mero prisotne anksioznosti (White in Gardner, 

2012).  

 

N. Rot (1987, v Vec, 2005) opredeljuje funkcije gibov rok: 

 

 ilustracija pripovedovanega (z gibi pokažemo velikost predmeta, o katerem govorimo) 

 poudarjanje nečesa, kar ni bilo mogoče povsem izraziti z besedami (izraz jeze – 

žuganje); 

 popravljanje povedanega (prikaz narekovajev z rokami); 

 namerno in nenamerno izražanje čustev.  

 

Poseben pomen gibov rok imajo dotiki. Dotikanje različnih delov telesa izraža doživljanje 

različnih čustvenih stanj. Dotikanje oči je morebiti povezano s sramom in krivdo. Popravljanje 

las ali obleke je lahko povezano s skrbjo, kako izgledamo. S tapkanjem po mizi s prsti ali s 

svinčnikom lahko kažemo nestrpnost, anksioznost. Takšne gibe lahko delamo tudi z nogami 

(White in Gardner, 2012).  

V komunikaciji so prisotni še dotiki med udeleženci, ki se razlikujejo glede na spol in družbeno 

vlogo udeležencev v komunikaciji. Ljudje, ki so v komunikaciji v nadrejenem položaju, se 

večkrat dotikajo svojih podrejenih (Vec, 2005). To velja tudi za komunikacijo, ki poteka v šoli. 

V šoli je pričakovano, da se učitelj dotakne učenca, manj verjetno pa je, da se učenec dotakne 

učitelja (ga potreplja po ramenu). Starejši, kot so učenci, manj potrebe po dotiku učitelja čutijo 

oz. pričakujejo (Miller, 2000).   

P. Perdue in J. Connor (1978) sta raziskovali dotike med učitelji in učenci v predšolskem 

obdobju. Ugotovili sta, da se učiteljice in učitelji bolj dotikajo učencev istega spola. Učitelji 

moškega spola so učenkam namenjali dotike, kadar so jim pomagali, fantom so namenjali 

prijateljske dotike. Pri učiteljicah teh razlik ni bilo. Fantje so se v splošnem bolj dotikali 

učiteljev kot učiteljic. Tomori (1990, v Vec, 2005) razlaga, da moški v evropski kulturi na 

splošno dovolijo staršem in prijateljem manj dotikov kot ženske. Pri učencih na občutljivost 

dotikov vpliva modelno učenje. Fantje se od pomembnih drugih učijo, da dotiki v nekaterih 

situacijah niso primerni.   
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Ena izmed strategij za učinkovitejše vodenje razreda je uporaba gibov rok, ki so splošno 

razširjeni v evropski kulturi in razumljivi v skoraj vseh situacijah. Z njimi si učitelji pomagajo 

pri vodenju skupine (prst na usta, z rokami pokažejo, da naj se učenci usedejo, pokažejo, da naj 

učenci naredijo krog ipd.). Vodenje razreda si pogosto olajšajo tudi z dogovorjenimi neverbalni 

znaki, ki so specifični za razredno situacijo in jih razumejo samo učenci v določenem razredu 

(dvignjena pest lahko v enem razredu pomeni, da je učenec končal z delom, v drugem pa, da 

mora na stranišče). 

Učitelju gibi rok, poleg organiziranja razreda, pomagajo pri kakovostnem poučevanju. Geste 

dopolnjujejo razlago in jo naredijo jasnejšo. V. Van Edwards (2013) je z analiziranjem TED 

govorov ugotovila, da dobijo največjo pozornost gledalcev govorci, ki uporabljajo veliko gest. 

Poudarja, da najboljši govorci niso uporabljali zmedenih, nezavednih gest, ampak premišljene, 

take, ki so podpirale povedano (naštevanje s prsti, kazanje velikosti, ločevanje v različne 

kategorije ipd.). Najboljši govorci so v primerjavi z najslabšimi govorci uporabljali trikrat več 

gest.   

   

UPORABA GLASU 

 

Glas vedno vpliva na zven besed in predstavlja del sporočila. Iz glasu udeleženci v komunikaciji 

razbirajo, kakšnega počutja je govorec, kako kompetenten je. Poslušalci ocenjujejo govorca in 

mu na podlagi glasu pripisujejo nekatere značajske lastnosti (White in Gardner, 2012).   

Berry (1992, v Knapp idr., 2014) je ugotovil, da so govorci z atraktivnim glasom zaznani kot 

ljudje z boljšim značajem. Poslušalci jih sprejemajo kot manj nevrotične, bolj ekstravertne, 

tople, močne, iskrene, razumevajoče in vestne. 

Z višino glasu lahko poslušalci zaznavajo čustveno stanje govorca. Veselje in vznemirjenje 

govorec velikokrat kaže z večjimi spremembami v intonaciji. Depresija se lahko kaže v 

znižanem in tišjem glasu. Anksioznost in strah velikokrat vplivata na tekočnost govora (več 

pavz) in na zvišanje glasu. Jeza se lahko prepozna po večji hitrosti govora in po nepričakovanih 

zvišanjih (Scherer, 1986, v White in Gardner, 2012).  

Učitelji lahko z zavestnim nadzorovanjem svojega glasu pripomorejo k umiritvi učencev v težki 

situaciji. Tudi glas učenca lahko daje učitelju dodatno povratno informacijo o čustvenem stanju 

učenca.  

 

Učitelji pri svojem delu uporabljajo veliko govora. Način podajanja snovi ali navodil vpliva na 

učence in njihovo zaznavanje učitelja. Na učenje najbolj negativno vpliva monotonost v razlagi. 

Učitelja, ki govori monotono, učenci zaznavajo kot težko dosegljivega, brezbrižnega. Eggert 

(2010, v White in Gardner, 2012) ugotavlja, da poslušalci povezujejo tekočnost govora in 

spremembo intonacije glasu s prepričljivostjo govorca in z njegovo osebno zavzetostjo za temo 

pogovora. Tekočnost in zanimivo govorjenje pritegneta tudi učence. Watts in Bentley (1987, v 

Neill, 1991) sta raziskovala, katere učitelje učenci zaznavajo kot entuziastične. Pri kriteriju 

govor so učenci učiteljev entuziazem prepoznavali v tekočnosti in večji hitrosti govora ter v 

zanimivem pripovedovanju. 
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UPORABA POGLEDA 

 

Argyle (1994) navaja štiri pomembne funkcije uporabe pogleda v komunikaciji. 

 

 S pogledom je mogoče uravnavati pogovor.  

Pred začetkom pogovora se sogovornika pogledata. Ko želi sogovornik spregovoriti, 

počaka, da govorec prekine svoje govorjenje in ga pogleda.  

Po vzpostavitvi očesnega stika v komunikaciji se udeleženci velikokrat čutijo dolžni 

odzvati na vprašanje oz. na govor. V šolskem prostoru se zato učenci, ki ne želijo 

odgovarjati na učiteljeva vprašanja, velikokrat izogibajo učiteljevemu pogledu. Brez 

vzpostavljenega stika s pogledom se je interakciji veliko lažje izogniti (Knapp idr., 

2014).   

 

 Pogled daje povratno informacijo sogovorniku.  

N. Hayes in S. Orrell (1998) sta raziskovali, kako na komunikacijo vplivajo temna očala, 

ki enemu od sogovornikov onemogočajo stik s pogledom. Pogovor je bil v takšni 

situaciji manj tekoč. Imel je več premorov in bil je bolj zadržan. Ljudje sogovorca 

običajno gledamo več časa, kadar ga poslušamo, in manj, kadar govorimo (Knapp idr., 

2014).  

 

 Pogled lahko izraža čustva.  

Učitelj lahko v pogledu učenca zazna strah, vznemirjenje, veselje, presenečenje. Svojih 

čustev učenec velikokrat ne zmore ubesediti. V takih primerih poskuša učitelj s 

prepoznavanjem nebesedne komunikacije in z vprašanji, ki se navezujejo na učenčeva 

čustva, razbirati učenčevo čustveno stanje. 

  

 Pogled lahko daje informacije o odnosu.  

N. Hayes in S. Orrell (1998) opisujeta poskus, pri katerem so raziskovalci preučevancem 

naročili, da naj za svojega pomočnika izberejo enega izmed sogovornikov. Sogovorca 

sta imela nalogo, da eden izmed njiju preučevanca gleda skoraj ves čas, drugi pa večino 

časa gleda stran. Preučevanci so za svoje pomočnike izbirali tiste osebe, ki so jih gledale 

več časa.    

 

 

Učiteljev pogled ima v razredu več funkcij. Lahko spremlja vedenje učencev, jih s pogledom 

opozori na nepravilnosti, preverja razumevanje, posreduje sporočila, jih povabi k razpravi, 

pokaže, da pričakuje odziv (White in Gardner 2012).  

Učitelji, ki umikajo pogled, veliko mežikajo, lahko pri učencih vzbudijo občutek negotovosti, 

anksioznosti, ki po Wubbelsu (Wubbels idr., 1993) negativno vpliva na odnose in na učinkovito 

vodenje razreda.   

Vpliv pogleda je pomemben tudi v učnem procesu. Brophy (1983) je raziskoval očesni stik 

učitelja z učenci. Ugotovil je, da učitelji dlje časa gledajo učence, od katerih pričakujejo več, in 

manj časa tiste, do katerih gojijo predsodke. White in Gardner (2012) po drugi strani poudarjata, 

da predolgo strmenje v posameznega učenca, ne gleda na učiteljev odnos do njega, ni primerno, 

saj učenca postavlja v neprijeten položaj. Učiteljevo zavedanje, da s svojo nebesedno 

komunikacijo sporoča pričakovanja, ki jih ima do učencev, je zelo pomembno. Učenci 

zaznavajo učiteljeva pričakovanja in se nanje odzivajo. C. Weinstein (2002, v White in Gardner, 

2012) je ugotovila, da učenci nebesedna sporočila zaznavajo in se nanje odzivajo veliko bolje 

kot zunanji opazovalci. Zavedanje, kaj lahko učitelj z nebesedno komunikacijo sporoča, učitelju 
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pomaga, da zavestno spremeni nebesedno komunikacijo in jo prilagodi v prid bolj primerljivih 

možnosti za napredek učencev.      

 

S pogledom komunicirajo tudi učenci. Učiteljeva naloga je spremljati učenčev pogled in si s 

tem oblikovati bolj celostno zaznavo učenca in njegovih namenov. Učenčevo izogibanje stika 

s pogledom lahko pomeni izogibanje interakciji z učiteljem (Knapp idr., 2014). Učitelju lahko 

koristi informacija o smeri učenčevega pogleda. Avtorji so ugotovili, da desničarji pri 

razmišljanju o jezikovnih informacijah večkrat pogledajo v desno, pri vizualnih pa v levo stran. 

Pri zapletenih informacijah ljudje pogosto zaprejo oči (Knapp idr., 2014). Obstaja veliko 

priročnikov, ki učijo, kako z opazovanjem nebesedne komunikacije prepoznati lažnivca. 

Nekateri avtorji poudarjajo, da določeni ljudje pri laganju odvračajo pogled, drugi pa strmijo in 

gledajo še bolj neposredno kot sicer. Pomembno je, da učitelj svoje presoje o laganju učenca 

ne oblikuje le na podlagi opazovanja njegovega nebesednega vedenja. 

 

UPORABA PROSTORA 

 

Učencem prve informacije o učitelju in o njegovem načinu dela daje učilnica, saj je pripravljena 

že pred začetkom pouka. Razred je pokazatelj formalizacije osebnega prostora učitelja in 

učencev. Organizacija razreda daje učencem prvo predstavo o učiteljevem načinu vodenju 

razreda (Neill in Caswell, 1993).  

 

Pri postavitvi opreme v učilnici mora imeti učitelj oblikovano vizijo o tem, katero obliko dela 

bo pri pouku najpogosteje uporabljal. Avditorijska postavitev je najprimernejša za frontalno 

poučevanje. Učitelj ima pregled nad učenci, medtem ko je komunikacija med učenci otežena. 

Za sodelovalno učenje in učenje v skupinah so primerne postavitve, pri katerih učenci gledajo 

drug proti drugemu, saj tako najlažje komunicirajo. Pri zamaknjeni postavitvi miz so učenci 

obrnjeni eden proti drugemu, vendar si ne sedijo nasproti. Taka postavitev je primerna za 

skupinsko delo, omogoča pa tudi prostor za individualno delo. Seminarska postavitev (U-

postavitev) omogoča dobro komunikacijo med učenci in učitelji ter med sošolci (Peklaj in 

Pečjak, 2015). 

 

Učiteljeva interakcija s posameznim učencem je odvisna tudi od sedežnega reda učencev v 

razredu. Adams in Biddlet (1970, v White in Gardner, 2012) sta v razredu definirala območje 

aktivnosti. To je prostor, ki ga učitelj med poukom najpogosteje pogleda. Učenci, ki so v tem 

območju, so zato med poukom bolj aktivni. Koneya (1973, v White in Gardner, 2012) je 

ugotovil, da si učenci, ki radi sodelujejo, spontano izbirajo sedeže v območju aktivnosti. Naredil 

je preizkus, kako na aktivnost posameznih učencev vpliva drugačen sedežni red. Učence, ki so 

sodelovali povprečno, so presedli v območje aktivnosti. Učenci, ki so pred presedanjem 

sodelovali povprečno, so na območju aktivnosti začeli pri pouku intenzivneje sodelovati. 

Sprememb v aktivnejšem sodelovanju pa niso kazali tisti učenci, ki so pred presedanjem v 

območje aktivnosti sodelovali najslabše. Avtor je tudi ugotovil, da je območje aktivnosti v 

razredu mogoče povečati, če se učitelj med poučevanjem giba po razredu (Koneya, 1973, v 

White in Gardner, 2012). 

Učitelj lahko torej s premišljenim sedežnim redom in s premikanjem po prostoru vpliva na 

stopnjo aktivnosti učencev pri pouku.   

 

NAČIN OBLAČENJA, FRIZURA, NAKIT  

 

Sporočila z oblačili, frizurami, nakitom, priponkami ipd. povedo veliko o osebnosti človeka, o 

njegovi vlogi, ki jo ima v skupini, o pripadnosti skupini. S takšnimi sporočili razkrivamo svojo 
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osebno in socialno identiteto ali pa njen mali del. Ljudi najpogosteje uvrščamo v posamezne 

(stereotipne) skupine na podlagi izgleda (Vec, 2005).  

Učitelj z učenci in ostalimi sogovorci nebesedno komunicira tudi s pomočjo obleke. Rollman 

(1980, v White in Gardner, 2012) je v svoji raziskavi ugotovil, da so bolj formalno oblečeni 

učitelji pri učencih zaznani kot bolj kompetentni, bolj organizirani in bolje pripravljeni. Manj 

formalno oblečene učitelje učenci zaznavajo kot bolj prijateljske, fleksibilne in navdušene. 

Najboljšo oceno učencev so dobili tisti učitelji, ki so bili oblečeni srednje formalno. 

Gorham (1999, v White in Gardner, 2012) je skupaj s sodelavci poudaril, da lahko pride pri 

učiteljih in učencih do učinka recipročnosti. Bolj kot je učitelj podoben učencem, bolj bodo ti, 

zaradi podobnosti, želeli sodelovati z njim. White in Gardner (2012) se pridružujeta vsem 

avtorjem, ki poudarjajo, da je najpomembnejše, da je učiteljeva obleka čista in urejena ter da se 

v njej učitelj dobro počuti.  
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1.2 MEDOSEBNI ODNOSI MED UČITELJI IN UČENCI 

 

Medosebni odnosi med učitelji in učenci so že nekaj desetletij središče pozornosti pri 

raziskovanju učnega procesa. Zapletenost odnosov so avtorji poskušali razložiti s pomočjo 

različnih raziskovalnih paradigem.  

Na pomembnost odnosov, ki jih oblikujejo učenci in učitelji, sta opozarjala že Dewey in 

Vigotski. Dewey (2012) je v svojih delih poudarjal pomembnost socialnih odnosov in pozitiven 

vpliv učiteljevega dobrega razumevanja z učenci na učenčeve dosežke. Vigotski (2010) je kot 

enega ključnih dejavnikov za razvoj postavil vlogo druge (podporne) osebe. Oblikoval je 

koncept območja bližnjega razvoja, pri katerem je uspešnejšo rešitev težav in nalog učencev 

povezoval s prisotnostjo izkušenejšega drugega, ki ima več znanja in učencu pomaga pri 

napredovanja (Vigotski, 2010). 

Tudi v slovenskem prostoru smo imeli pedagoge, ki so opozarjali na odnose med učenci in 

učitelji. Gogala (1966) je v svojih delih poudarjal, da je odnos med učiteljem in učencem najprej 

odnos med dvema človekoma. Je medosebni odnos, pri katerem učenec in učitelj drug drugemu 

dajeta oz. drug od drugega sprejemata znanje, izkušnje, pripravljenost za delo in sodelovanje. 

 

1.2.1 Vpliv učiteljev na učence 

 

Raziskovalci so ugotovili, da ima učenčevo zaznavanje učiteljevega medosebnega odnosa z 

njim in z ostalimi učenci pomemben vpliv na učenčeve dosežke (Brekelmans idr., 2005). 

Odnosi med učitelji in učenci vplivajo tudi na učenčeve druge značilnosti. C. Furrier in E. 

Skinner (2003) sta ugotovili, da so odnosi učenca z učiteljem dober napovednik učenčeve 

emocionalne vključenosti in njegovega interesa za delo. Dobri odnosi naj bi vplivali na manjše 

izražanje jeze, na večjo pozornost ter na daljšo vztrajnost pri nalogah.   

Raziskave kažejo, da je odnos pomemben tudi pri tem, koliko pomoči iščejo učenci pri učitelju. 

Učenci bodo hitreje iskali pomoč pri učitelju, s katerim se razumejo in imajo z njim dobre 

odnose (Magajna idr., 2008). Učenci lahko napredujejo, če so aktivno vključeni v učni proces 

in če so se v težavah pripravljeni obrniti na učitelja. Dobri medosebni odnosi med učitelji in 

učenci to omogočajo.   

  

Posebej pomembni so odnosi, ki jih učenci z učitelji/vzgojitelji vzpostavijo v svojih prvih stikih 

s šolskim okoljem. B. Hamre, Pianta in M. Stuhlman (2003) ugotavljajo, da so odnosi med 

otroki in učitelji (vzgojitelji) v vrtcu in v začetnih razredih povezani z vedenjem, ki ga učenci 

kažejo v kasnejših razredih. Negativnost v odnosih na začetku izobraževalnega procesa je bila 

kasneje povezana z nižjim učnim uspehom učencev in z njihovim neustreznim vedenjem.  

Cornelius White (2007) je s pomočjo metaanalize, v katero je bilo vključenih 119 raziskav, 

ugotavljal povezave med odnosom učitelj – učenec in spoznavnim ter čustveno-vedenjskim 

razvojem učencev. Ugotovil je, da različna vedenja učitelja vplivajo na različna področja 

učenčevega razvoja. V učenca usmerjeno vedenje (ko učitelj izraža toplino, je nedirektiven, 

kaže empatijo) je najbolj povezano z učenčevim ustvarjalnim in kritičnim mišljenjem. V učenje 

usmerjeno vedenje (učitelj učencem postavlja izzive, individualizira pouk) daje višje rezultate 

učencev pri temeljnih matematičnih in verbalnih spretnostih. Ugotovil je tudi, da se v učenca 

usmerjeno vedenje bolj povezuje  s čustveno-vedenjskim področjem.  

Na pomembnost odnosov med učitelji in učenci je opozorila tudi metaanaliza D. Roorda, H. 

Koomen, J. Spilt in Oorta (2011), v katero je bilo vključenih 90 raziskav. Cilj metaanalize je 

bil ugotoviti, kako pozitivni in negativni odnosi med učiteljem in učencem vplivajo na učenčev 

spoznavni in emocionalni razvoj. Ugotovili so, da dobri odnosi med učiteljem in učencem 

vplivajo na boljšo vključenost učenca pri pouku in na učenčeve višje učne dosežke. Bolj kot na 
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učenčeve dosežke je pozitiven odnos med učiteljem in učencem vplival na vključenost učenca 

v učni proces. Slabši, kot so bili odnosi med učiteljem in učencem, slabša je bila učenčeva 

vključenost pri pouku. Raziskovalci so ugotovili, da ima na dosežke učencev na začetku šolanja 

večji vpliv negativen odnos med učencem in učiteljem. Raziskava opozarja, kako pomembno 

je, da učenci v nižjih razredih osnovne šole ne doživljajo negativnih izkušenj z učitelji. Na učne 

dosežke starejših učencev bolj kot negativne izkušnje učencev z učitelji vplivajo pozitivni 

odnosi med učitelji in učenci. 

Raziskava je dala tudi vpogled, kako se na kakovost odnosov med učiteljem in učenci odzivajo 

različne skupine učencev. Negativni in pozitivni odnosi med učiteljem in učenci so bili bolj 

pomembni pri vzorcih, v katerih je bilo vključenih več fantov. Bolj pozitivni odnosi med 

učiteljem in učenci so bolj pomembno vplivali na skupino, v katerih je bilo več deklet. 

Raziskava je tudi pokazala, da ima odnos učitelj – učenec večji vpliv na učence iz nižjega SES, 

na učence z učnimi težavami in na pripadnike manjšin.  

Opisana raziskava (Roorda idr., 2011) poudarja pomembnost medosebnih odnosov med učitelji 

in učenci. V nižjih razredih osnovne šole morajo biti učitelji pozorni na to, da učenci (vsi, 

predvsem pa učenci z nižjim SES, učenci z učnimi težavami, manjšine in fantje) nimajo 

negativnih izkušenj v odnosu z učitelji, saj ti odnosi vplivajo na vključenost učencev v učni 

proces in na njihove kasnejše učne dosežke.  

 

 

1.2.2 Učiteljeva pričakovanja in medosebni odnosi 

 

Raziskovanje učinka učiteljevega pričakovanja na učenčeve dosežke ima dolgoletno tradicijo, 

ki se je začela z raziskavo Rosenthala in Jacobsonove (1968, v Timmermans, de Boer in van 

der Werf, 2016). V raziskavi so učenci, od katerih so učitelji pričakovali več, dosegali višje 

dosežke kot ostali učenci. Ta fenomen je poznan kot samouresničujoča se prerokba, ki jo je v 

osnovi definiral Merton (1948, v Timmermans idr., 2016). Svoj pogled na učiteljeva 

pričakovanja sta podala tudi Brophy in Good (1974), ki sta učiteljevo pričakovanje definirala 

kot kognitivni fenomen, pri katerem učitelji sklepajo, sodijo, kakšna bosta, na podlagi 

učenčevih dotedanjih dosežkov in vedenja, učenčeva prihodnost in vedenje. Učitelji naj bi 

pričakovanja oblikovali predvsem na podlagi predstav o učenčevi družini, na podlagi delovnih 

navad učenca in njegove samozavesti (Timmermans idr., 2016).  

Rubie-Davies (2010) je ugotovil, da so učiteljeva pričakovanja povezana tudi s tem, kakšen je 

medosebni odnos med učiteljem in učencem. Učiteljevo zaznavanje kakovosti odnosa vpliva 

na njegova pričakovanja. Učiteljeva pričakovanja so oblikovana bolj v skladu s tem, kako se z 

učenci razumejo, kot pa z dosežki učencev pri testih.   

Učitelji pričakujejo od učencev, s katerimi imajo boljše medosebne odnose, več kot od tistih, s 

katerimi nimajo tako pozitivnega medosebnega odnosa. Pozitivna pričakovanja pa lahko 

pripeljejo tudi do boljših učnih dosežkov učencev.  
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1.2.3 Učiteljeve osebnostne lastnosti 

 

Splošno znano je, da učiteljeve osebnostne lastnosti vplivajo na učni proces. Zelo malo pa je 

znanega o tem, kako na učni proces vplivajo učiteljeve individualne lastnosti (Pianta, idr., 

2003).   

 

Brajša (1995) za učiteljeve najprimernejše osebnostne lastnosti našteva: 

 

 ekstravertnost, 

 empatičnost, 

 osebnostno zrelost in stabilnost, 

 samozaupanje in pozitivno samopodobo,  

 odprtost za negotovost (prožnost pri metodah, oblikah dela …), 

 proaktivnost (delovanje na podlagi lastnih ciljev). 

 

L. Decker in S. Rimm Kaufman (2008, v Peklaj in Pečjak, 2015) sta prav tako raziskovali 

osebnostne lastnosti bodočih učiteljev. Na podlagi petfaktorskega modela osebnosti sta 

ugotovili, da so učitelji, v primerjavi z ostalo populacijo, dosegali višje rezultate pri vseh petih 

faktorjih: pri nevroticizmu (bolj so anksiozni), ekstravertnosti, odprtosti, sprejemljivosti in 

vestnosti. Učitelji, katerih odprtost je bila bolj izražena, so pri svoji viziji poučevanja pri 

učencih spodbujali avtonomijo in so bili manj usmerjeni v vodenje in strukturiranje dela v 

razredu. Učitelji, ki so izražali manjšo vestnost, so pričakovali manj kontrole in reda v razredu. 

Iz ugotovitev sledi, da učitelji delo v razredu oblikujejo tudi na podlagi svoje osebnosti. 

 

M. Daughtery, J. Logan, Turner in Compton (2003, v Peklaj in Pečjak, 2015) so raziskovali, 

kako osebnost (MBTI), ustvarjalnost (TTCT) in motivacija (Nowicki-Strickland Locus of 

Control) vplivajo na ocene, ki so jih dobili učitelji pripravniki pri poučevanju. Ugotovili so, da 

je na dobro poučevanje učitelja (po ocenah opazovalcev) najbolj vplivala ustvarjalnost. Znotraj 

ustvarjalnosti pa še posebej originalnost oz. izvirnost. Osebnost se v raziskavi ni pokazala kot 

statistično pomemben vpliv na uspešnost poučevanja. Tudi Klassen in V. Tze (2014) sta v 

metaanalizi, v katero je bilo vključenih 43 študij, ugotovila, da ima učiteljeva osebnost malo 

vpliva na dosežke učencev. Avtorja poudarjata, da sta s svojo raziskavo pokazala, da učitelj, z 

vidika vpliva, ki ga ima njegova osebnost na učinkovitost učnega procesa, »ni rojen, temveč je 

narejen«.   

 

Peterson in Seligman (2004, v Peterson, Ruch, Beermann, Park in Seligman, 2007) sta v okviru 

pozitivne psihologije naštela 24 vrlin (ang. character strengths) − pozitivnih lastnosti, ki imajo 

visoko moralno vrednost in so v različnih kulturah cenjene od antike do danes. Vrline sta uredila 

v šest temeljnih vrlin. Pripomogle naj bi k boljšemu duševnemu zdravju posameznikov, tudi 

učiteljev: 

 

 modrost in znanje (ustvarjalnost, radovednost, kritično mišljenje, ljubezen do učenja, perspektiva), 

 pogum (pogum, vztrajnost, pristnost, vnema), 

 človečnost (ljubezen, prijaznost, socialna inteligentnost), 

 pravičnost (timsko delo, poštenost, vodenje), 

 zmernost (odpuščanje, skromnost, previdnost, samokontrola), 

 transcendenco (cenjenje (lepote in) odličnosti, hvaležnost, upanje, humor, duhovnost). 
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Izmed 24 vrlin iz klasifikacije Petersona in Seligmana (2004, v Gradišek, 2015) sta v raziskavi 

P. Gradišek (2014, v Gradišek, 2015) na učiteljevo zadovoljstvo pri delu in na pozitivne izide 

učencev najbolj vplivali vrlini upanje in vnema. 

 

Peterson in Seligman (2004, v Peterson idr., 2007) omenjata tudi vrlino humor. Učenci 

velikokrat izpostavljajo, da pri učiteljih cenijo smisel za humor. Wanzer, Frymire, Wojtaszczyk 

in Smith (2006) so raziskovali, kakšen učiteljev humor je primeren za učence. Ugotovili so, da 

je humor, ki je povezan z učno snovjo, primeren, saj učencem pomaga, da si učno snov lažje 

zapomnijo. Humor, ki ni povezan z učno snovjo, učitelju pomaga pri vzpostavljanju pozitivnih 

odnosov z učenci in izboljšuje klimo. Zaradi teh učinkov Wanzer in njegovi sodelavci tudi 

takšen humor prepoznavajo kot primernega. Agresiven in žaljiv humor učiteljev je neprimeren, 

saj krši razredna in družbena pravila. Z agresivnim humorjem je mogoče pri učencih vzbuditi 

jezo, agresijo in žalost. Podobne ugotovitve v svoji raziskavi navajajo tudi S. Bieg, Grassinger 

in Diesel (2017), ki poudarjajo, da je humor, povezan z učno snovjo, najbolj primeren.  

   

Marentič Požarnik (2003) poudarja, da naštevanje vseh lastnosti idealnega učitelja ni smiselno, 

saj se odlični učitelji med seboj zelo razlikujejo. Treba je izhajati iz posameznega učitelja, ki 

na podlagi svoje osebnosti in drugih posebnosti iz sebe oblikuje najboljšega možnega učitelja. 

Za učitelje je pomembno spremljanje njihovega strokovnega razvoja in spreminjanje vzorcev 

vedenj, ki se pri poučevanju niso izkazali za uspešne. Bolj kot na učiteljeve osebnostne lastnosti 

se je smiselno osredotočiti na komunikacijski stil, saj ga lahko lažje spreminjamo in ima na 

učence velik vpliv.   
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1.3 VODENJE RAZREDA – STILI VODENJA RAZREDA 

 

Komunikacijo učitelja z razredom najlažje ugotavljamo z opazovanjem učiteljevega vodenja 

razreda. Mayer vodenje opredeljuje kot proces, pri katerem vodja na podlagi svojih posebnih 

sposobnosti, osebnostnih lastnosti in znanja, z zanj značilnim ravnanjem vpliva na ljudi, da bi 

(vzajemno) dosegli (dogovorjene) cilje (Kovač, Mayer in Jesenko, 2004). Strock (2006, v 

Peklaj in Pečjak, 2015) vodenje razreda definira kot učiteljevo uporabo različnih strategij, s 

katerimi za učence zagotavlja učinkovito in pozitivno učno okolje brez vedenjskih težav. B. 

Marentič Požarnik (2000) stile vodenja opredeljuje kot značilen vzorec učiteljevega vedenja 

oz. njegove komunikacije. Stil vodenja je relativno trajen vzorec vplivanja na ljudi z namenom 

vzajemnega doseganja postavljenih ciljev. Vodja uporablja pri vodenju različne vzvode in 

instrumente, s katerimi oblikuje celovito, zanj značilno obliko stila vodenja (Kovač idr., 2004). 

Pomembno je zavedanje, da voditelj nima nujno enakih predstav o svojem vodenju kot vodeni. 

Učinkovito vodenje je pomembno, saj lahko učitelj z dobrim vodenjem poveča aktivni čas 

učenja. Aktivni čas učenja je povezan z dosežki učencev in s časom, ki je potreben za učenje 

(Slavin, 2006, v Peklaj in Pečjak, 2015). 

 

 

1.3.1 Klasična teorija Lewina, Lippa in Whita 

 

Avtorji so na različne načine opredelili stile vodenja razreda. Ena najbolj znanih opredelitev je 

nastala na podlagi študij Lewina, Lippa in Whita (1939). Opisali so tri stile: avtoritarni stil 

vodenja, demokratični stil vodenja in anarhični način vodenja. S stilom vodenja se v veliki meri 

oblikuje tudi avtoriteta voditelja, v našem primeru avtoriteta učitelja.  

 

AVTORITARNI STIL VODENJA 

 

Za avtoritarni stil vodenja je značilno, da vodja usmerja delo in da o vsem odloča sam. Pri tem 

ne upošteva predlogov drugih članov skupine. Če je učitelj avtoritarni vodja skupine, sam 

načrtuje dejavnosti, jih pripravi, nadzoruje in vrednoti. Oblikuje pravila, ki jih ni mogoče 

spreminjati. Za avtoritarni stil vodenja so značilne oblike dela, pri katerih lahko učitelj 

kontrolira in usmerja delo. Kontrolo najlažje doseže s frontalno obliko dela in z enosmerno 

komunikacijo, pri kateri učenci samo odgovarjajo na vprašanja učitelja. Avtoritarni voditelj ne 

spodbuja učencev, da bi se pogovarjali o učni snovi.  

Avtoritarni stil vodenja je v razredu primeren predvsem za učenje preprostih spretnosti in pri 

spominskem usvajanju snovi. Učitelji s takim načinom vodenja pri učencih ne razvijajo analize, 

domišljije in ustvarjanja (Marentič Požarnik, 2000). 

Z avtoritarnim stilom vodenja se najpogosteje oblikuje apostolska avtoriteta, ki je pozicijska in 

o kateri učenci ne smejo podvomiti. Učitelj z apostolsko avtoriteto poskuša svoj nadrejeni 

položaj ohraniti za vsako ceno (Kroflič, 1997). 

 

DEMOKRATIČNI STIL VODENJA 

 

Za demokratični stil vodenja je značilno, da vodja v proces odločanja vključi ostale člane. 

Posluša mnenja članov, o idejah razpravlja, odločitve pa sprejema na podlagi kompromisov.  

Predstavi kriterije, po katerih je oblikoval neko dejavnost, in spodbudi člane, da povedo svoje 

ideje in pomisleke o dejavnosti. Učitelj je pripravljen sklepati kompromise in učence spodbuja 

k aktivni udeležbi v procesu načrtovanja, učenja in ocenjevanja. Spodbuja jih k zavedanju 

njihove odgovornosti za učinkovito učenje in jih postopno navaja na sprejemanje te 
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odgovornosti. Demokratični učitelj pri pouku uporablja manj kontrolirane oblike dela (delo v 

skupinah, sodelovalno učenje). Raziskave kažejo, da demokratični način vodenja vpliva na 

večjo motiviranost učencev, na večji občutek odgovornosti za cilje in na dobre medosebne 

odnose. Z demokratičnim stilom vodenja se najpogosteje povezuje samoomejitvena avtoriteta 

(Kroflič, 1997), pri kateri učitelj po začetni vzpostavitvi stabilnega in pozitivnega odnosa 

učence usmerja v vedno večje sprejemanje odgovornosti.   

 

ANARHIČNI STIL VODENJA 

 

Za anarhični stil vodenja je značilno, da skupina deluje, kakor da bi bila brez vodje. 

Anarhičnemu vodji ne uspe oblikovati ustrezne skupinske dinamike. Učenci imajo veliko 

svobode, saj so pravila ohlapna in velikokrat nedorečena. Anarhični vodja odgovarja na 

vprašanja učencev, vendar ne poda samoiniciativnih pobud za izboljšanje šolskega dela.  

Rezultati raziskav so pokazali, da je anarhični stil vodenja najmanj učinkovit in zato najmanj 

primeren za šolsko okolje. Učenci pod anarhičnim vodstvom dosegajo slabše rezultate na 

spoznavnem in na čustvenem področju. Brajša (1995) ugotavlja, da anarhični način vodenja 

vodi v individualizem učencev in pripomore k slabemu sodelovanju med učenci. S to obliko 

vodenja se najpogosteje povezuje pojem prikrite avtoritete (Peček Čuk in Lesar, 2009), pri 

kateri učitelj učencu navidezno pusti veliko svobodo. 

 

1.3.2 Direktivni in indirektivni stil vodenja po Flandersu 

 

V 70. letih so strokovnjaki začeli intenzivno raziskovati interakcijo v razredu. Predvsem so bili 

pozorni na učinke besedne komunikacije. Nastalo je več opazovalnih instrumentov. Eden 

najbolj znanih opazovalnih sistemov je Flandersov sistem analize razredne interakcije (FIAS – 

Flanders interaction analiysis system). Flandersov sistem analize je bil med prvimi sistemi, ki 

so objektivizirali opazovanje razredne interakcije. Opozoril je na posebnosti razredne 

interakcije pri različnih predmetnih področjih in izpostavil vpliv razredne interakcije na učne 

dosežke učencev ter na odnos učencev do učnih predmetov. Osvetlil je tudi obojestransko 

vplivanje učitelja in učenca na stopnjo direktivnosti učiteljev. V Slovenskem prostoru je s 

pomočjo Flandersove analize interakcijo raziskovala C. Razdevšek Pučko (Razdevšek Pučko, 

1990). 

 

Flanders (1972, v Razdevšek Pučko, 1990) definira direktivni in indirektivni stil vodenja. 

Direktivnost vodenja vidi v učiteljevem usmerjanju aktivnosti učencev. Izraža se v dajanju 

navodil, v komentiranju in podajanju kritik. Indirektivni stil vodenja je značilen za učitelja, ki 

upošteva učence, sprejema njihova čustva, upošteva njihove predloge in podaja pozitivne 

povratne informacije. Nekateri znanstveniki (Rayans, 1960; Čampa, 1980, v Razdevšek Pučko, 

1990) direktivni stil vodenja povezujejo z avtoritarnostjo učiteljev, indirektivnega pa z 

demokratičnostjo učitelja. 
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1.3.3 Situacijske teorije vodenja 

 

Situacijske teorije izhajajo iz predpostavke, da je način vodenja skupek povezave med tistimi, 

ki so vodeni, nalogo in vodstveno situacijo. Iz tega sledi, da je treba v različnih skupinah in tudi 

v različnih situacijah uporabljati različne stile vodenja. Dober situacijski voditelj je tisti, ki zna 

svoj stil vodenja prilagoditi skupini in dani situaciji (Wren, 1996; Staehle, 1999; v Zabukovec 

in Boben, 2000).  

 

Teorijo je v šolsko situacijo prenesel Tyler (1993, v Zabukovec in Boben, 2000). Po Tylerjevem 

mnenju mora biti uspešen učitelj dober analitik situacije in iznajdljiv uporabnik različnih stilov. 

V ponujeni situaciji lahko učitelj izbira med štirimi osnovnimi stili vodenja (direktivnim, 

inštruktorskim, podpornim in delegatskim). Stili vodenja so oblikovani glede na stopnjo 

intenzivnosti dimenzij direktivnosti in podpornosti. Dimenzijo direktivnosti v nekaterih 

razlagah nadomesti termin usmerjenost v nalogo, dimenzijo podpornosti pa termin usmerjenost 

v odnose (Tayler 1993, v Zabukovec in Boben, 2000).  

Direktivnost v vodenju se kaže predvsem v začrtanih in točno določenih ciljih, v njihovi 

natančni strukturiranosti in v jasni izpeljavi. Učitelj je usmerjen v cilje in v nalogo. Podpornost 

se kaže v sodelovanju učencev pri procesu načrtovanja, izvajanja in spremljanja dosežkov.   

Pri direktivni dimenziji je v ospredju znanje, pri podporni pa gradnja odnosov med učitelji in 

učenci.  

 

Tyler, 1993 (v Zabukovec in Boben, 2000), je natančneje opisal posamezne stile vodenja. 

 

 Direktivni stil vodenja razreda je visoko usmerjen v naloge. V vodenju se izraža 

predvsem direktivna dimenzija. Učitelj vodi, določa cilje, podaja jasna navodila in 

usmerja učence k izpeljavi nalog. Za direktivni stil vodenja je značilno manjše 

poudarjanje odnosa med učiteljem in učenci. 

 

 Podporni stil je najbolj nasproten direktivnemu stilu. Učitelj je usmerjen v gradnjo 

odnosov in v podporo učencem. Pri učencih spodbuja razmišljanje ter oblikovanje in 

izražanje lastnega mnenja. Učitelj v delo vključuje predhodno znanje, mnenja in zamisli 

učencev. Podporni stil vodenja podpira gradnjo odnosov in pri učencih razvija zaupanje 

samih vase in v svoje sposobnosti. 

 

 Inštuktorski stil je stil, pri katerem učitelj izraža veliko direktivnost in podpornost. Jasno 

so določeni cilji in način, s katerim bodo cilji doseženi. Pri oblikovanju ciljev so 

upoštevani predlogi učencev. Učitelj s spodbujanjem učencev k sodelovanju razvija 

odnos z učenci, hkrati pa odločno vodi uro na zamišljen način. Delo je usmerjeno v 

pridobivanje znanja in v razvoj spretnosti. 

 

 Delegatski stil je stil, pri katerem kaže učitelj nizko stopnjo direktivnosti in podpornosti. 

Učitelj slabo strukturira dejavnosti in jih ne nadzoruje. Pri nalogah ne razvija odnosa z 

učenci, saj je ta praviloma že izoblikovan. Učenci vedo, katere cilje morajo doseči, in 

odgovornost za njihovo uresničitev prevzamejo sami. Učenci so uresničevalci učnega 

procesa z vidika odnosa in naloge, ki jo opravljajo.   

 

 

Glavna predpostavka situacijske teorije je, da je mogoče stile vodenja prilagoditi situaciji, v 

kateri se učitelj nahaja. Dober situacijski voditelj zna prepoznati situacijo in uporabiti 

najprimernejši stil vodenja zanjo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Kristina Bogataj; magistrsko delo 

 

21 

 

 

Direktivni stil je najbolj primeren za učne situacije, s katerimi se učenci srečujejo prvič. 

Učiteljev stil vodenja jim pomaga, da uspešno dosežejo zastavljene učiteljeve cilje. Struktura 

in usmerjenje učitelja podpirata učinkovito dosego ciljev. Direktivnost v vodenju je pomembna 

tudi v situacijah, ki so nevarne ali pa zahtevajo natančno organizacijo časa (metoda dela po 

postajah, naravoslovni eksperimenti ipd.). 

Direktivni stil vodenja je primeren v začetnih interakcijah učitelja z razredom, ko torej ta še ni 

seznanjen z delovanjem razreda in z individualnimi posebnostmi skupine.   

 

Inštruktorski stil je primeren za čas, ko učenci izgubijo interes za delo (nemoč, neuspeh, 

nemotiviranost). Učitelj jih s spodbudo in s poudarjanjem že znanega usmeri v razmišljanje o 

smiselnosti učenja in nove učne snovi. Predstavi jim uporabnost določenega znanja, našteva 

konkretne primere in jih spodbuja, da tudi sami poiščejo uporabnost znanja v praksi. 

 

Podporni stil je primeren za etapo ponavljanja, poglabljanja snovi (ko imajo učenci že veliko 

znanja). Učiteljev cilj je oblikovanje dobrih medosebnih odnosov in razvijanje pozitivnega 

odnosa do učnega predmeta. Učitelj učence usmerja k delu in jih podpira v razmišljanju in 

argumentiranju. Podporni stil vodenja je primeren za delo v skupinah in za iskanje novih 

situacij, v katerih lahko učenci uporabijo svoje znanje. Učenci se učijo sklepanja kompromisov 

in iskanja skupnih zaključkov. Pri podpornem stilu vodenja je smiselno, da učitelj delo skupaj 

z učenci ob koncu dejavnosti tudi ovrednoti. 

 

Delegatski stil je stil, pri katerem učenci prevzamejo odgovornost za svoje delo. Primeren je 

predvsem za situacije, ko se od učencev pričakuje samostojno delo (priprava seminarske naloge, 

predstavitve, esej). Učenci imajo po navadi že veliko usvojenega znanja, dobro poznajo tudi 

korake za uspešno dosego ciljev. Delegatski stil je primeren za skupine, pri katerih vsi 

posamezniki dobro vedo, kaj je njihova naloga (so utečen tim).  

 

1.3.4 Dvodimenzionalni model učiteljevega komunikacijskega stila pri vodenju razreda 

 

Pomemben napredek v raziskovanju interakcije med učitelji in učenci je naredil Wubbels, ki je 

s svojimi sodelavci razvil model učiteljeve interakcije in temu ustrezen vprašalnik (QTI – 

Questionnaire on teacher interaction; Wubbels idr., 1993).  

 

OBLIKOVANJE MODELA 

 

Wubbels je s pomočjo svojih sodelavcev oblikoval vprašalnik, ki je temeljil na Learyjevem 

modelu medosebnega vedenja (Leary, 1957, v Wubbels idr., 1993). Leary je s sodelavci 

analiziral več sto pogovorov med pacienti in terapevti ter pacienti med seboj. Na podlagi analiz 

je oblikoval 8 kategorij, ki so bile v koordinatnem sistemu pojasnjene s pomočjo dveh dimenzij.  

 

Dimenzija vpliva po vertikali opisuje raven vpliva in nadzora posameznega udeleženca v 

komunikaciji. Najvišja točka predstavlja dominantnost, ki se proti najnižji točki spreminja v 

podredljivost. Dominanten učitelj nadzoruje učence in postavlja pravila, medtem ko daje 

podredljiv učitelj učencem več svobode, bolj upošteva njihove ideje in dovoli, da učenci 

določajo interakcijo v razredu (Wubbels idr., 1993). 

Dimenzija bližine po horizontali opisuje raven od nasprotovanja do sodelovanja. Na stran 

nasprotovanja bi lahko uvrstili učitelja, ki med seboj in učenci ohranja razdaljo. Učencem 

velikokrat nasprotuje, za vzpostavitev reda in doseganje ciljev pa uporablja kazni ter kritike.  
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Na stran sodelovanja uvrščamo učitelja, ki cilje dosega s pomočjo učencev. Sodelovalen učitelj 

ima odprt odnos z učenci ter se zanima zanje in za njihovo mnenje (Wubbels idr., 1993).  

  

Wubbels in Levy sta dimenziji razdelila na osem delov. Vsak izsek predstavlja značilne vzorce 

interakcije (Wubbels idr., 1993). O vzorcih interakcije lahko govorimo, ko se neko vedenje 

ponovi večkrat (Blumenfeld in Meece, 1985, v Peklaj idr., 2009). 

 

 DS1: učitelj, ki vodi: opazi vse, kar se dogaja v razredu, vodi, organizira, daje navodila 

ter naloge, postavi rutino, strukturira delo v razredu, razlaga, vzdržuje pozornost. 

 

 SD: učitelj, ki pomaga in je prijateljski: pomaga, kaže zanimanje, sodeluje, se obnaša 

prijateljsko, se šali, vzbuja zaupanje in samozavest. 

 

 SP: razumevajoč učitelj: posluša z zaupanjem, je empatičen, kaže razumevanje, sprejme 

opravičilo, združuje in usklajuje različna mnenja, je odprt in potrpežljiv. 

 

 PS: učitelj, ki gradi na učenčevi svobodi in odgovornosti: daje priložnost za učenčevo 

samostojno delo, spodbuja svobodo in odgovornost, odobrava različne ideje. 

 

 PN: negotov učitelj: ne posreduje takoj, raje počaka, da vidi, kako bo šlo, se opravičuje, 

prizna in dopusti napake. 

 

 NP: nezadovoljen učitelj: čaka na tišino, vedno je pozoren na pluse in minuse, je tiho, 

kaže nezadovoljstvo, zaslišuje, kritizira, je nejevoljen, čemeren. 

 

 ND: opominjajoč učitelj: se razjezi, usmerja učence k nalogam, izraža nestrpnost, jezo, 

prepoveduje, popravlja, kaznuje. 

 

 DN: strog učitelj: je zelo strog pri vzdrževanju discipline, preverja, sodi, zahteva tišino, 

je neizprosen, ima oblikovana natančna pravila in standarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 D: dominantnost 

  S: sodelovanje 

  P: podredljivost 

  N: nasprotovanje 
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Slika 1. Dvodimenzionalni model učiteljevega komunikacijskega stila (Marentič Požarnik, 

2000, str. 229). 
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REZULTATI RAZISKAV WUBBELSOVEGA MODELA UČITELJEVEGA 

KOMUNIKACIJSKEGA STILA 

 

Raziskovanje na področju komunikacijskih stilov je potrdilo vpliv učiteljevega 

komunikacijskega stila na kakovostno poučevanje in na učinkovito vodenja razreda 

(Brekelmans idr., 2005). Komunikacijski stili učiteljev vplivajo na njihov način podajanja 

navodil, na izbiro učnih metod in pristopov poučevanja ter na pripravljenost diferencirati pouk 

(Wubbels in Brekelmans, 2006). Brekelmans in sodelavci (2005) ugotavljajo, da 

komunikacijski stil učitelja vpliva na motivacijo učencev, na odnos učencev do posameznega 

predmeta ter na učne dosežke. Učiteljev komunikacijski stil vpliva na njegov odnos do 

učiteljskega poklica in na možnost pregorelosti oz. možnost zapustitve poklica (Brekelmans 

idr., 2005). 

V nadaljevanju bomo predstavili, kako komunikacijski stili učiteljev vplivajo na učence.  

 

Boljši učni dosežki učencev so prisotni pri učiteljih, katerih učenci v njihovih komunikacijskih 

stilih zaznavajo visoke vrednosti po vertikalni dimenziji – dimenziji vpliva. Horizontalna 

dimenzija – dimenzija bližine − na dosego visokih učnih dosežkov učencev nima večjega vpliva 

(Wubbels in Brekelmans, 2005). 

 

 

 
Slika 2. Komunikacijska stila učiteljev, pri katerih so učenci dosegali relativno visoke in nizke 

učne dosežke (Wubbels in Brekelmans, 2005, str. 13).  
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Učenci imajo pozitiven odnos do predmeta in do učnega procesa, kadar jih uči učitelj, pri 

katerem je v komunikacijskem stilu zaznavati višje vrednosti na horizontalni dimenziji – 

dimenziji bližine (Wubbels in Brekelmans, 2005). 

 
Slika 3. Komunikacijska stila učiteljev, pri katerih je imela večina učencev relativno pozitiven 

oz. negativen odnos do predmeta in do učnega procesa (Wubbels in Brekelmans, 2005, str. 14). 

 

Wubbels je s sodelavci (Levy, Creton in Wubbels, 1993) na podlagi anketiranja učencev 

ugotavljal, kakšen komunikacijski stil učitelja je po mnenju učencev idealen, kakšen najboljši 

in kakšen najslabši (Wubbels in Brekelmans, 2005). 

 
Slika 4. Idealen, najboljši in najslabši komunikacijski stil učiteljev po mnenju učencev (Levy 

idr., 1993, str. 35).  
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Wubbels je s sodelavci, poleg zaznav učencev, raziskoval tudi zaznave učiteljev. Ugotovil je, 

da imajo učitelji drugačno predstavo o svojem komunikacijskem stilu kot njihovi učenci 

(Wubbels idr., 1993). Zaznavanje učiteljev je bližje njihovemu idealu kot zaznavanju učencev 

(Levy idr., 1993). 

 
Slika 5. Idealni komunikacijski stil povprečnega učitelja, njegova samoocena in komunikacijski 

stil, kot ga zaznavajo učenci (Wubbels, Brekelmans in Hooymayers, 1992, str. 76).  

 

Razlike v komunikacijskih stilih so se pojavile tudi med učitelji začetniki in učitelji eksperti 

(Wubbels in Levy, 1993). Učitelji začetniki so se v nekaterih raziskavah zaznavali manj skladne 

z zaznavami svojih učencev kot učitelji eksperti. Zaznavali so se kot bolj dominantni, 

razumevajoči in strogi (Levy idr., 1993, str. 66).  

 

 

 

 
Slika 6. Povprečna komunikacijska stila učiteljev začetnikov in učiteljev ekspertov, kakor ju 

zaznavajo učenci (Levy idr., 1993, str. 30). 
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Raziskovanje so usmerili tudi v vprašanje, ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki so se za 

raziskovanje javili prostovoljno, in tistimi, ki so bili v to primorani. Rezultati so pokazali, da so 

učitelji, ki so se za sodelovanje v raziskavi javili prostovoljno, izkazali večjo skladnost 

zaznavanja komunikacijskega stila z zaznavami učencev kot učitelji, ki se niso javili 

prostovoljno (Wubbels idr., 1993).   

 

 
Slika 7. Zaznavanje povprečnega ameriškega učitelja, ki se je javil prostovoljno (Wubbels idr., 

1993, str. 30).  
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TIPOLOGIJA UČITELJEVEGA KOMUNIKACIJSKEGA STILA 

 

Na podlagi raziskovanja dvodimenzionalnega komunikacijskega modela so Brekelmans, Levy 

in Rodriguez (1993) definirali osem značilnih komunikacijskih stilov, ki jih bomo predstavili v 

nadaljevanju. 

 

 

DIREKTIVNI komunikacijski stil 

 

Učitelj z direktivnim komunikacijskim stilom omogoča strukturirano učno okolje in učence 

usmerja k reševanju nalog. Učinkovito organizira uro in jo konča v predvidenem času. Vodi in 

usmerja razprave ter pri tem ohranja interes in pozornost učencev. Z učenci ponavadi ne 

vzpostavi zelo tesnega stika, kljub temu pa je ob nekaterih priložnostih z njimi prijateljski in 

razumevajoč. Ima visoke standarde in učenci ga opisujejo kot zahtevnega.  

Učitelj se vsake toliko časa razjezi, z namenom da bi učence opomnil, da so v šoli zato, da 

delajo in se tako nekaj naučijo. Če učenci ne poslušajo in se ne obnašajo primerno, jih na to 

opozori in s tem praviloma usmeri nazaj k delu. 

 

 
Slika 8. Direktivni komunikacijski stil (Brekelmans idr., 1993, str. 48). 

AVTORITATIVNI komunikacijski stil 

 

Učitelj z avtoritativnim komunikacijskim stilom oblikuje dobro strukturirano, prijetno in v delo 

usmerjeno atmosfero. Pravila in rutine v razredu so jasne, zaradi česar učenci ne potrebujejo 

dodatnih opozoril. Učenci so pri delu pozorni in delajo bolje kot učenci direktivnih učiteljev. 

Avtoritativen učitelj je zelo zavzet za svoje delo in odprt za potrebe učencev. Za učence se 

osebno zanima in to se odraža tudi pri njegovem pouku. Čeprav pouk najraje vodi frontalno, 

pogosto uporablja tudi druge oblike dela. Pouk je načrtovan dobro in smiselno. Učenci nanj 

gledajo kot na dobrega učitelja. 
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Slika 9. Avtoritativni komunikacijski stil (Brekelmans idr., 1993, str. 48). 

 

TOLERANTNI IN AVTORITATIVNI komunikacijski stil 

 

Učitelj strukturira delo tako, da se opira na učenčevo odgovornost in svobodo. Uporablja 

raznolike oblike in metode dela, na katere se učenci dobro odzivajo. Delo je velikokrat 

oblikovano v manjših skupinah. Učno okolje je podobno učnemu okolju avtoritativnega 

učitelja, le da tolerantni in avtoritativni učitelj razvije tesnejše odnose z učenci. Ti se v razredu 

dobro počutijo in so aktivni pri večini učnih ur. V razredu je slišati smeh tako s strani učitelja 

kot tudi učencev. Učitelj prezre manjše kršitve discipline in se raje osredotoča na učno snov. 

Šolskih pravil skoraj ni treba poudarjati. Učenci brez pritoževanja delajo, da bi dosegli 

učiteljeve in svoje cilje.   

 

 
Slika 10. Tolerantni in avtoritativni komunikacijski stil (Brekelmans idr., 1993, str. 48). 

 

TOLERANTNI komunikacijski stil 

 

Vzdušje v razredu tolerantnega učitelja je prijetno in podporno. Učenci radi prihajajo k pouku 

in imajo več svobode kot pri načinih vodenja, ki smo jih opisali pred tem. Učenci lahko vplivajo 

na pouk in na kurikulum. Učenci cenijo učiteljevo osebno vpletenost in prizadevnost, da pouk 

prilagodi njihovemu načinu učenja. Zaradi upoštevanja individualne hitrosti dela posameznega 

učenca je lahko delo v razredu videti zmedeno. 
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Slika 11. Tolerantni komunikacijski stil (Brekelmans idr., 1993, str. 48). 

NEGOTOVI IN TOLERANTNI komunikacijski stil 

 

Negotovi in tolerantni učitelj zelo rad sodeluje z učenci, vendar ne kaže veliko vodstvene drže 

v razredu. Pouk je slabo strukturiran. Učitelj ne pove, katere učne cilje naj bi učenci ob koncu 

ure dosegli, niti ne razlaga tako, da bi lahko te cilje dosegli. Učitelj tolerira nered in to, da učenci 

niso usmerjeni v naloge in v učenje. Obnaša se, kot da ne bi videl, kaj se dogaja. Učencem je 

pripravljen snov, ki je niso slišali (četudi niso poslušali), večkrat razložiti. Klima v razredu je 

takšna, da poslušajo samo učenci v sprednjih vrstah, ostali pa se zabavajo in snovi ne posvečajo 

pozornosti. Ker ti učenci niso tako moteči, jih lahko učitelj med svojo glasno in hitro razlago 

prezre. Pravila so podvržena trenutnemu odločanju učitelja, zato učenci nikoli ne vedo, kaj bo 

sledilo neustreznemu obnašanju. Učitelj redko poskuša izboljšati vedenje v razredu. Kadar se 

tega loti, je neuspešen. Njegov odziv je nepredvidljiv. Enkrat izbruhne in reagira, drugič pa 

enako ravnanje učencev ignorira. Pričakovanja, ki jih goji do učencev, so nizka in usmerjena v 

takojšnje rešitve. Učitelj ne oblikuje dolgoročnih ciljev. Produkt takega vodenja je neučinkovito 

delo, saj vsak v razredu dela po svoje.   

 

 
Slika 12. Negotovi in tolerantni komunikacijski stil (Brekelmans idr., 1993, str. 48). 

NEGOTOVI IN AGRESIVNI komunikacijski stil 

 

V razredu učitelja z negotovim in agresivnim komunikacijskim stilom je prisotna agresivna 

oblika nereda. Učitelj in učenci drug drugega doživljajo kot nasprotnike in ves čas iščejo 

razloge za oblikovanje konflikta. Učenci izkoristijo vsako priložnost, da izzivajo učitelja. Ta se 

odzove panično in pretirano, kar povzroči še več neustreznega vedenja. Zunanji opazovalec 

takega razreda je lahko priča prepiru o vsaki mali stvari. Popustiti noče nihče, zato lahko že 
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mali prepir uide izpod kontrole. Včasih želi učitelj kar naenkrat disciplinirati nekaj učencev, 

vendar je težava v tem, da pogosto ne izbere pravih rušilcev discipline v razredu. Ker vidijo 

učenci učitelja kot nepredvidljivega, ga krivijo za nered v razredu. Učitelj pravil in rutin v 

razredu ne predstavi primerno (jasno, razumljivo). Večino časa posveča vzpostavljanju 

discipline v razredu. V delo ne vključuje različnih oblik in metod dela. Deluje v prepričanju, da 

se morajo učenci najprej naučiti vesti, šele potem lahko steče učni proces. V takem razredu 

učenje postane najmanj pomembna stvar.    

 

 
Slika 13. Negotovi in agresivni komunikacijski stil (Brekelmans idr., 1993, str. 48). 

 

REPRESIVNI komunikacijski stil 

 

Učenci v razredu učitelja z represivnim komunikacijskim stilom niso preveč aktivni 

soudeleženci pouka, so pa zelo ubogljivi. Upoštevajo navodila, saj se bojijo učiteljevih jeznih 

izpadov. Učitelj močno odreagira, če se pojavijo majhna odstopanja od predvidenega vedenja. 

Pogosto daje sarkastične pripombe in negativne ocene. Ure represivnega učitelja so dobro 

strukturirane, vendar slabo organizirane. Po učiteljevi podaji navodil in osnovnih informacij je 

dovoljenih nekaj vprašanj. Občasno delajo učenci individualno. Pri delu jim učitelj ne pomaga 

veliko. Vzdušje v razredu je nadzorovano in neprijetno. Učenci so velikokrat zaskrbljeni in 

prestrašeni. Učitelj spodbuja tekmovalen odnos in dosežke, zato so učenci zaskrbljeni v zvezi s 

preverjanji znanja. Učitelj zatre predloge in mnenja učencev. Raje razlaga, medtem ko učenci 

mirno sedijo. Učenci vidijo učitelja kot nesrečnega, nepotrpežljivega in njihova otopelost je kot 

tišina pred viharjem.   

 

 
Slika 14. Represivni komunikacijski stil (Brekelmans idr., 1993, str. 49). 
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NAPORNI IN TEŽAK (GARAČ) komunikacijski stil 

 

Vzdušje in nered v razredu takega učitelja sta med negotovim in tolerantnim ter med negotovim 

in agresivnim komunikacijskim stilom. Učitelj se ves čas trudi, da bi obvladoval razred. Pri tem 

je uspešen, vendar za to porabi zelo veliko energije. Učenci so osredotočeni na učno snov toliko 

časa, dokler jih učitelj aktivno vključuje in motivira za delo. Kadar se učenci vključijo v učni 

proces, jih učitelj usmerja v učno snov in ne kaže veliko topline. Pouk sledi ustaljenemu načinu, 

pri katerem večino časa govori učitelj. Učitelj se izogiba uporabi novih pristopov za usvajanje 

in utrjevanje nove snovi. Za takega učitelja se zdi, da ves čas polzi navzdol, in njegov razred ni 

ne podporen, ne tekmovalen, ne navdušujoč. Zaradi neprestanega ukvarjanja z vodenjem 

razreda je učitelj pogosto videti na robu izgorelosti.    

 

 
Slika 15. Naporni in težak komunikacijski stil (Brekelmans idr., 1993, str. 49). 
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1.5 STROKOVNI RAZVOJ PEDAGOŠKIH DELAVCEV 

 

1.5.1 Opis strokovnega razvoja 

 

Hitre spremembe na družbenem, gospodarskem in tehnološkem področju vplivajo na vlogo 

učiteljev v šolah. Od učiteljev se pričakuje kakovostno in ekonomično poučevanje, ki naj bi 

vodilo k doseganju visokih dosežkov učencev in k znižanju socialnih razlik med učenci. Učitelji 

so soočeni z različnimi interesi in zahtevami, ki so si včasih tudi nasprotujoči (Valenčič Zuljan, 

2012). Velike spremembe in visoka pričakovanja od učiteljev zahtevajo prilagoditve. Učitelji 

velikokrat nimajo znanj, ki bi jih vodila k uresničevanju pričakovanj družbe. Brez vlaganja v 

stalni strokovni razvoj pedagoških delavcev ti le težko izpolnjujejo pričakovanja družbe 

(Valenčič Zuljan, 2012). 

 

M. Valenčič Zuljan (1999, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 17) profesionalni razvoj opredeljuje 

kot »proces signifikantnega in vseživljenjskega, izkustvenega učenja, pri katerem študenti 

učitelji razvijajo (osmišljajo) svoja pojmovanja in spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za 

proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo, in pomeni učiteljevo 

napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja.« 

 

Učitelji se v različnih obdobjih pri svojem delu soočajo z različnimi težavami. Nekatere težave 

se pogosteje pojavljajo v določenih obdobjih življenja oz. v določenem času službovanja v 

vzgojno-izobraževalni ustanovi. Strokovnjaki so oblikovali modele strokovnega razvoja, pri 

čemer so upoštevali značilnosti posameznih obdobij dela v vzgojno-izobraževalni ustanovi. T. 

Devjak in A. Polak (2007) opozarjata, da si učitelji pedagoške izkušnje praviloma pridobijo v 

skladu s časom, ki ga preživijo v razredu. Dlje časa, kot so v razredu, več izkušenj pridobijo, z 

izkušnjami pa prehajajo skozi obdobja poklicnega razvoja. Zaradi upoštevanja individualnih 

značilnosti posameznikov in njihovih izkušenj pa ne moremo časovno opredeliti, kdaj se 

posamezno obdobje v strokovnem razvoju začne oz. konča. Faze, ki so opredeljene glede na 

leta delovne dobe, predstavljajo samo okvirno orientacijo.    

V nadaljevanju bomo predstavili modele in orientacijska leta prehajanja v različne faze 

strokovnega razvoja po F. Fuller (Valenčič Zuljan, 2012), Hubermanov model (Huberman, 

1992, v Javrh, 2008), S-model (Javrh, 2008) in model strokovnega kapitala (Hargreaves in 

Fullan, 2012). 

 

1.5.2 Strokovni razvoj po F. Fuller 

 

F. Fuller (Valenčič Zuljan, 2012) je na podlagi učiteljevih dilem v posameznem obdobju 

oblikovala trifazni model. 

  

V prvi fazi (fazi preživetja) se učitelj preizkusi kot voditelj razreda. Osredotočen je predvsem 

na svoja vlogo in položaj v razredu. Faza naj bi trajala od 5 do 6 let. V tem obdobju naj bi si 

učitelji prizadevali za dobre odnose z ostalimi delavci na šoli, spraševali naj bi se o svoji 

usposobljenosti za delo in poskušali ugoditi pričakovanjem drugih.  

 

Za drugo fazo (v učno situacijo usmerjena faza ali faza izkušenosti in usposobljenosti) je 

značilno učiteljevo osredotočanje na proces poučevanja. Učitelji pridobijo samozavest, delo je 

rutinsko, uporabljajo tradicionalne metode in oblike dela. Ne uporabljajo novih metod in oblik 

dela ter izgubijo željo po povezovanju z ostalimi delavci šole.  
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Tretja faza (usmerjanje v učiteljev vpliv) pri učitelju vzbudi željo, da bi poznal posameznega 

učenca in svoj vpliv nanj. Rutinsko delo mu omogoča posvečanje učencem. Zrelost, gotovost 

prineseta tudi večjo odprtost za uporabo novih metod in oblik dela. Nekateri avtorji opozarjajo, 

da je za nekatere učitelje to zelo stresno obdobje. Učitelji so namreč kritični do svojega dela in 

do učinkov svojega dela ter počasi izgorevajo. 

 

1.5.3 Hubermanov model strokovnega razvoja 

 

V primerjavi z modelom F. Fuller je Hubermanov model (Huberman, 1993, v Javrh, 2008) bolj 

razvejan. Kaže na to, da strokovni razvoj ne poteka na enak način pri vseh učiteljih. 

 

Prvo obdobje (preživetje in odkrivanje) 

 

V prvem obdobju učitelji odkrivajo, kaj poklic od njih pričakuje. Obdobje se deli na dva dela, 

na obdobje preživetja in na obdobje odkrivanja. V preživitvenem obdobju se učitelj sooči z 

realnostjo dela v šoli. Sprašuje se o svojih sposobnostih ter o svojem znanju in učinkovitosti. 

Zanj so značilne začasne odločitve, niha od enih skrajnosti k drugim (strogost, permisivnost). 

Večkrat ima težave z disciplino v razredu. 

V fazi odkrivanja učitelj odkriva, kaj vse lahko naredi v svojem poklicu. Navdušen je nad 

poučevanjem, uživa v vlogi učitelja. Občuti ponos, da pripada pedagoški stroki.   

 

Drugo obdobje (stabilizacija) 

 

V obdobju stabilizacije lahko govorimo o stabiliziranju kariere in poučevanja. Pri stabilizaciji 

kariere gre za posameznikovo sprejemanje identitete učitelja in za zavedanje, da nanj kot na 

učitelja gledajo tudi drugi.  

Poučevanje učitelj stabilizira s svojo samozavestjo, fleksibilnostjo, svobodnejšo izbiro metod 

in oblik dela ter z učinkovitostjo pri vodenju razreda. Učitelj je sprejet v delovno okolje. 

Huberman (1992, v Valenčič Zuljan, 2012) poudarja, da je za uspešno stabilizacijo pomembno 

tudi oblikovanje ravnovesja med delovnim časom in družino. Poudarja, da je oblikovanje 

ravnovesja pomembno z vidika izognitve kasnejšemu nezadovoljstvu in anksioznosti. 

 

Tretje obdobje  

 

Tretje obdobje se deli na dve vzporedni podenoti. Od posameznika je odvisno, ali bo šel po poti 

poklicne aktivnosti in eksperimentiranja ali pa se bo znašel v fazi ponovnega samovrednotenja, 

negotovosti. Tretje obdobje pri večini učiteljev poteka med sedmim in osemnajstim letom 

delovne dobe.  

 

 Poklicna aktivnost in eksperimentiranje 

Nekateri učitelji po dobi stabilnosti samozavestno prehajajo v obdobje, v katerem 

eksperimentirajo in preizkušajo nove metode in oblike dela. Kar so začeli že v dobi 

stabilnosti, nadgrajujejo in postajajo predani učitelji, ki so fleksibilni, avtonomni in 

entuziastični. Zaradi prepričanja vase se lotijo tudi še nepreizkušenih načinov dela. 

V tem obdobju se začenjajo zavedati slabosti šolskega sistema in ga skušajo s svojim 

delom izboljšati. 

Velikokrat se lahko zaradi strahu pred monotonostjo dela vključujejo v projekte, ki 

jim omogočajo sodelovanje na širšem nivoju. 
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 Poklicna negotovost ali revizija 

Nekateri učitelji iz faze stabilnosti prehajajo v fazo negotovosti. Lahko so 

nezadovoljni in razočarani nad učinki svojega dela, nad šolskim sistemom in 

organizacijo dela. Nezadovoljstvo lahko vodi v izgorevanje.  

 

Četrto obdobje  

 

Četrto obdobje učitelja uvršča v zrelejšo dobo strokovnega razvoja. Velikokrat nastopi po 

devetnajstem letu delovne dobe, ko je učitelj v letih od 43 do 54. Za četrto obdobje sta 

značilni dve fazi: faza sproščenosti in faza konservatizma. 

 

 Faza sproščenosti 

Faza sproščenosti najpogosteje sledi fazi eksperimentiranja. Učitelj izgubi nekaj 

energije in navdušenja, vendar izgubo nadomesti z večjim samozaupanjem in 

samosprejemanjem. Učitelj je med delom bolj sproščen, strpen in toleranten. 

Učiteljice naj bi postale bolj samozavestne in dominantne, medtem ko naj bi učitelji 

postali popustljivejši.   

Učitelji ne potrebujejo več dokazovanja, zato si po navadi postavijo primerne cilje, 

ki jih tudi uresničijo. Doseženi cilji učiteljem prinesejo večjo poklicno zadovoljstvo. 

Učitelj je avtonomen in suveren pri svojem delu.   

 

 Konservatizem  

Podetapa konservatizem poteka vzporedno z etapo sproščenosti. V nasprotju z 

učitelji, ki so v fazi sproščenosti, učitelji v tej fazi zavračajo inovacije. Opirajo se 

na pretekle izkušnje in načine dela. Na preteklost gledajo z nostalgijo.  

 

Peto obdobje  

 

V petem obdobju, od 54. leta starosti naprej, se učitelji počasi umikajo iz poklica. Tudi v tem 

obdobju lahko učitelji poklic zapuščajo v eni od dveh različnih oblik, ki sta po Hubermanovem 

modelu opredeljeni kot sproščeno izpreganje ali pa zagrenjeno izpreganje.  

 

 Sproščeno izpreganje 

Učitelj se počasi odmika od središča dogajanja. Najde nov način, da v šolski 

skupnosti ostaja prisoten in dejaven. Zanj je značilna konstruktivna kritika do 

pomanjkljivosti v izobraževalnem sistemu. Odprt učitelj ohranja dober stik z učenci 

in ima dovolj energije za delo v razredu. 

 

 Zagrenjeno izpreganje 

Zagrenjen učitelj je kritičen do učnega sistema. Ne najde rešitev za izboljšanje. Je 

utrujen, naveličan in nezaupljiv do novih učiteljev. Velikokrat ima disciplinske 

težave in ne najde pristnega stika z učenci. 
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Slika 16. Hubermanov model strokovnega razvoja (Javrh, 2008, str. 25). 

 

1.5.4 S-model  

 

P. Javrh (2008) je Hubermanov model preizkusila v Sloveniji. Pri modelu, ki ga je poimenovala 

S-model, je pustila značilno razdelitev faz. Optimalni in nezaželeni smeri prehajanja iz faze v 

fazo je dodala nevtralen razvoj.  

 

Razlike med Hubermanovem in slovenskim S-modelom se kažejo pri prehodu v četrto fazo – 

fazo sproščenosti. Kljub značilnostim, ki kažejo na prehod v četrto fazo, so slovenski učitelji 

ohranjali eksperimentiranje, iskanje novih načinov in so bili vključeni v številne dejavnosti.  

Eksperimentiranje so gradili na svojih izkušnjah in zato tudi niso bili več tako zaletavi.  

P. Javrh (2008) v svojem S-modelu pri četrtem obdobju opozarja na podetapo kritična 

odgovornost, ki je vzporedna z etapama sproščenosti in konservatizma.  

V podetapi kritična odgovornost učitelj, na podlagi izkušenj, predlaga izboljšave. Tudi sam 

poskuša izboljšati šolsko okolje z načini dela, ki so lahko večkrat nepričakovani. 

Pomanjkljivosti ga ne postavljajo v položaj nemoči, temveč ga spodbudijo k bolj aktivnemu 
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vključevanju za izboljšavo. Morebitno neodobravanje okolice ga ne ustavi. Učitelj si v tem 

obdobju pridobi ugled, ki ga postavlja v vlogo uresničevalca sprememb.  

 

P. Javrh (2008) podetapo konservatizma poimenuje nemoč. Pri tem želi usmeriti pozornost v 

čustveno doživljanje učitelja. Prav posebej opozori na »zlomljene« učitelje. Ti velikokrat, 

razočarani nad učinki svojega dela, popuščajo in se oddaljujejo od učencev. 

Avtorica opozarja tudi na skupine učiteljev, ki ne izgubijo stika z učenci, ampak izgubljajo 

podporo in dobre odnose z ostalimi delavci šole.  

 

V zadnji etapi strokovnega razvoja P. Javrh (2008) opozarja na pritiske socialnega okolja − naj 

dajo učitelji prostor svojim mlajšim sodelavcem.  

 

 

 

 
 

Slika 17. S-model P. Javrh (Javrh, 2008, str. 27). 
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1.5.5 Strokovni kapital (Hargreaves in Fullan) 

 

Hargreaves in Fullan (2012) poudarjata pomen povezanosti, zaupanja, sodelovanja ter skupne 

odgovornosti vseh, ki so vključeni v proces poučevanja. Na podlagi človeškega in socialnega 

kapitala ter kapitala odločanja opredeljujeta strokovni kapital učitelja. 

 

ČLOVEŠKI KAPITAL 

 

V 60. letih je razlagi finančnega kapitala sledila razlaga človeškega kapitala. Adam Smith 

(1977, v Hargreaves in Fullan, 2012) ga je opredelil kot uporabne sposobnosti, ki jih lahko 

pridobi vsak posameznik. Posebej povezan naj bi bil z učenjem in treningom.  

Z vidika človeškega kapitala je smiselno vlagati v človekovo izobraževanje in napredek, saj ta 

dolgoročno družbi prineseta več koristi. Iz tega sledi ugotovitev, da je pomembno vlagati v 

poučevanje in v učitelje. 

 

Hargreaves in Fullan (2012) človeški kapital učitelja vidita v učiteljevem znanju in spretnostih 

na predmetnem, didaktičnem in psihološkem področju. Učitelj mora imeti znanje predmetnega 

področja, biti mora fleksibilen, poznati mora učence, njihovo razvojno stopnjo, kulturno in 

socialno ozadje, razumeti mora zakonitosti učenja in ga predstaviti na način, da bodo učenci v 

proces učenja vključeni aktivno. Znati mora delati z različnimi skupinami (z učenci s posebnimi 

potrebami, z nadarjenimi). Dobro mora znati komunicirati z otroki in z odraslimi. Imeti mora 

energijo in čutiti poslanstvo, da dela vse v dobro otrokovega razvoja. Vse znanje mora povezati 

v učinkovito učno okolje, v katerem lahko učenci napredujejo na učnem, socialnem in 

čustvenem področju.  

Človeški kapital sicer predstavlja nabor spretnosti vsakega posameznika, vendar spretnosti ne 

moremo razvijati izolirano, stran od vsega, z osredotočenjem samo na posameznika 

(Hargreaves in Fullan, 2012). Veliko uspešnih šolskih praks je oblikovanih s pomočjo timskega 

dela učiteljev, ki so se, povezani v skupine, učili drug od drugega ter znotraj skupine oblikovali 

koncepte in razvijali zaupanje. Pri takem sodelovanju lahko govorimo o socialnem kapitalu. 

 

SOCIALNI KAPITAL 

 

V osemdesetih letih 20. stoletja sta koncept človeškega kapitala in njegov vpliv na poučevanje 

napredovala na drugo raven (Hargreaves in Fullan, 2012). James Coleman (1986, v Hargreaves 

in Fullan, 2012) je raziskoval razlike v dosežkih učencev, ki so se izobraževali v javnih in v 

katoliških šolah. Učenci so v katoliških šolah dosegli boljše učne rezultate. Coleman je to 

ugotovitev povezal s socialnim kapitalom. Kot ekonomski in človeški kapital tudi socialni 

kapital vpliva na produktivnost in na učno uspešnost učencev. Skupine, v katerih sta v večji 

meri izražena zaupanje in povezanost, so pri doseganju učnih rezultatov uspešnejše. Coleman 

(1986, v Hargreaves in Fullan, 2012) je več povezanosti in zaupanja zaznal v katoliških šolah. 

Tam so bili prisotni jasnejša vizija, poslanstvo in trdnejše oblikovani medosebni odnosi. 

Kasnejše raziskave so pokazale, da je táko povezanost mogoče oblikovati v vseh šolah, kjer 

vladajo trdnejši odnosi in zaupanje, ne samo v katoliških (Hargreaves in Fullan, 2012).  

  

Socialni kapital se nanaša na kvantiteto in kvaliteto interakcij v odnosu med ljudmi ter vpliva 

na njihov dostop do znanja in informacij, na njihova pričakovanja, občutek odgovornosti, 

obveznosti in zaupanja. Vse to učinkuje na vedenje posameznikov in na trud, ki ga določeni 

stvari namenijo. V družinah na oblikovanje socialnega kapitala vplivata fizična prisotnost 

staršev in pozornost, ki jo namenjajo otroku. Pri učiteljih se socialni kapital izraža predvsem v 

povezanosti učiteljev v skupine – time in v tem, da delajo vse za izboljšanje svojega dela. 
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Kritični prijatelji, ki jim učitelji zaupajo, so zanje lahko dobrodošli opazovalci dogajanja v 

razredu in dober vir nasvetov, kaj bi bilo pri poučevanju mogoče izboljšati. Glas učiteljev v 

manjših organiziranih skupinah lahko seže tudi do državnih institucij in pripomore k 

spremembam v sistemih (Hargreaves in Fullan, 2012).  

Socialni kapital veča posameznikovo znanje in mu daje možnost vpogleda v človekov kapital 

drugega človeka. Širi poznanstva, vpliv in možnosti. V večji socialni mreži obstaja več 

možnosti, da posameznik spozna osebo, ki bi mu v določeni situaciji lahko pomagala. 

Poutman (2001, v Hargreaves in Fullan, 2012) je v svojem delu Bowling Alone opozoril na 

manjšanje socialnega kapitala v ameriški družbi. Zmanjšujeta se povezanost mestnih skupnosti 

in povezanost sosedov, kar vpliva na večje nezaupanje. Ugotovil je, da večanje nezaupanja med 

sosedi vpliva na večanje razlik v prihodkih. Živeti izolirano, nepovezano, posamezniku 

dolgoročno ne prinaša boljših rezultatov. 

 

Pri učiteljih se v učnem okolju največkrat najbolj poudarja človeški kapital. Hargreaves in 

Fullan (2012) menita, da ima vedenje, ki je oblikovano s strani skupin, večjo moč kot vedenje 

posameznika. Pri tem poudarjata, da bi bilo treba socialnemu kapitalu pri poučevanju nameniti 

več pozornosti. C. Leana (2011, v Hargreaves in Fullan, 2012) je raziskovala pomen socialnega 

kapitala v 130 osnovnih šolah v New York Cityju. Primerjala je dosežke učencev na začetku in 

na koncu leta. Ugotovila je, da so imeli učenci, ki so jih učili učitelji z večjim socialnim 

kapitalom, boljše dosežke od tistih, ki so jih učili učitelji z manjšim socialnim kapitalom. 

Zgovorna je tudi ugotovitev, da so učenci učiteljev, ki so imeli nižji človeški kapital, a so učili 

na šolah z višjim socialnim kapitalom, dosegli boljše rezultate kot tisti, ki so jih poučevali 

učitelji z višjim človeškim in nižjim socialnim kapitalom. Pravo vodilo k uspešnosti poučevanja 

je torej v povezovanju učiteljev.  

 

KAPITAL ODLOČANJA 

 

Kapital odločanja daje profesionalnemu kapitalu zmožnost odločanja in sodbe v danem 

trenutku. Kakor sodniki v sodnih dvoranah morajo tudi zdravniki ter učitelji znati presojati in 

se odločati v nekem specifičnem trenutku, tudi kadar ni enega jasnega odgovora.  

Učitelji morajo pri svojih odločitvah upoštevati vse dejavnike ter posebnosti dogodka in 

učencev, ki so v dogodek vključeni. Pri vsaki učiteljevi odločitvi se kaže njegova individualna 

obravnava učencev (kako se učijo, česa jih je strah, vzroki za tak odziv, motivi).  

Avtorja povezujeta kapital odločanja z izkušnjami in z učenjem na primerih. Učitelji 

potrebujejo dobro prakso, učenje z obravnavo resničnih primerov.  

Day (2010, v Hargreaves in Fullan, 2012) je s svojimi sodelavci ugotovil, da učitelji najbolje 

poučujejo po približno od 8. do 10. letih delovnih izkušenj. Toliko časa poučevanja pa približno 

ustreza Gladwellovi teoriji, ki pravi, da je treba vsaki stvari, če jo želimo obvladati, nameniti 

10.000 ur (Gladwell, 2008, v Hargreaves in Fullan, 2012). Tako izkušnje in praksa učiteljem 

pomagajo višati kapital odločanja, ki ločuje usposobljene strokovne delavce od navdušenih 

amaterjev.     

Kapital odločanja se dobro povezuje s socialnim kapitalom. V sodelovanju strokovnih delavcev 

se namreč izmenjujejo izkušnje in dobri načini prakse. 
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2 EMPIRIČNI DEL 
 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

Odnosi med učenci in učitelji vplivajo na različna področja učenčevega razvoja (Cornelius 

White, 2007). Odnose med učenci in učitelji oblikuje njihova medosebna komunikacija. 

Raziskovanje komunikacijskih stilov učiteljev daje vpogled v odnose med učitelji in učenci, saj 

delo v razredu od učitelja zahteva komunikacijo, ki bo učinkovita in bo vzpostavljala dobre 

odnose med njim in učenci. Zanima nas, kakšni so komunikacijski stili učiteljev in ali dolžina 

učiteljeve delovne dobe vpliva na učiteljev komunikacijski stil. 

Učitelji začetniki nimajo veliko izkušenj s komuniciranjem z učenci, starši in drugimi delavci 

šole, zato nas zanima, kako njihovo komunikacijo zaznavajo učenci in kako jo zaznavajo 

učitelji začetniki sami. Na področju komunikacijskih stilov razrednih učiteljev začetnikov in 

učiteljev ekspertov v Sloveniji ni narejenih veliko raziskav. Predvsem ni veliko raziskav, ki bi 

vključevale zaznavanje učencev in učiteljev. Komunikacijski stil pri vodenju razreda 

predstavlja pomembno načelo za zagotavljanje kakovostnega učenja in poučevanja. Kljub 

pomembnosti je področje komunikacijskih stilov učiteljev premalo raziskano. 

 

 

2.2 RAZISKOVALNI CILJI  

I. Ugotoviti, kako svoj komunikacijski stil zaznavajo učitelji v primerjavi s svojimi 

učenci.  

II. Ugotoviti, kako svoj komunikacijski stil zaznavajo učitelji začetniki in učitelji eksperti. 

III. Ugotoviti, kako učenci zaznavajo komunikacijski stil učiteljev začetnikov in učiteljev 

ekspertov. 

IV. Ugotoviti, kakšna je skladnost zaznavanja komunikacijskega stila učiteljev začetnikov 

in njihovih učencev v primerjavi s skladnostjo zaznavanja komunikacijskega stila 

učiteljev ekspertov in njihovih učencev.  

 

HIPOTEZE 

 

I. Učitelji in učenci različno zaznavajo učiteljev komunikacijski stil. 

II. Učitelji začetniki svoj komunikacijski stil zaznavajo drugače kot učitelji eksperti. 

III. Učenci pri učiteljih začetnikih zaznavajo drugačne komunikacijske stile kot pri učiteljih 

ekspertih. 

IV. Učitelji eksperti svoj komunikacijski stil zaznavajo bolj skladno z zaznavami učencev 

kot učitelji začetniki. 

 

2.3 METODA DELA 

Za raziskovanje smo uporabili kvantitativni pristop – deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 

 

2.4 OPIS VZORCA 

Vzorec raziskovanja je bil neslučajnostni, priložnostni in namenski. Izbrali smo šest oddelkov 

4. in 5. razreda, v katerih poučujejo učitelji začetniki, ki imajo manj kot pet let delovnih 

izkušenj, in sedem oddelkov 4. in 5. razreda, v katerih poučujejo učitelji eksperti.  
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2.4.1 Vzorec učencev 

V raziskovanje je bilo vključenih 236 učencev iz Osrednjeslovenske, Jugovzhodne, Savinjske 

in Gorenjske regije. V vzorec je bilo vključenih 124 učencev moškega spola, kar predstavlja 

47 % vzorca, in 112 učenk, kar predstavlja 53 % vzorca učencev. Pred raziskovanjem smo 

staršem učencev razdelili soglasja privolitve, da lahko njihov otrok sodeluje v raziskavi. 

Razdeljenih je bilo 249 soglasij, od tega je k raziskavi privolilo 236 staršev, kar predstavlja 

95 %.  

 

 

Graf 1. Delež sodelujočih učencev po spolu. 

 

Večina učencev (n = 173) je obiskovala četrti razred osnovne šole, dobra četrtina učencev     

(n = 63) pa je obiskovala peti razred.  

 

 

Graf 2. Delež sodelujočih učencev glede na razred. 
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2.4.2 Vzorec učiteljev 

V raziskavo je bilo vključenih 12 učiteljev, ki poučujejo v 4. ali 5. razredu osnovne šole. 

Osem učiteljev je poučevalo v 4. razredu, štirje učitelji so poučevali v 5. razredu.  

Vključenih je bilo šest učiteljev začetnikov in šest učiteljev ekspertov. V vzorec učiteljev 

začetnikov smo vključili vse učitelje, ki so imeli manj kot 5 let delovne dobe. Učitelje, ki so 

imeli delovne dobe več kot 5 let, smo vključili v vzorec učiteljev ekspertov. Vseh šest 

učiteljev začetnikov je imelo manj kot 3 leta delovne dobe. 7–18 let delovne dobe so imeli 

trije učitelji, 19–30 let delovne dobe sta imela dva učitelja. Več kot 31 let delovne dobe je 

imel en učitelj.   

 

 

 

Graf 3. Delovna doba učiteljev, vključenih v raziskavo.  
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2.5 OPIS INSTRUMENTA 

 

Učiteljev komunikacijski stil smo ugotavljali s pomočjo prirejenega in skrajšanega vprašalnika 

o učiteljevi interakciji – Questionnaire on Teacher Iteraction (QTI) (Wubbels idr., 1993). 

Vprašalnik je bil oblikovan na podlagi dvodimenzionalnega Learyjevega modela in osmih 

dimenzij, ki naj bi opisovale učiteljev komunikacijski stil. Oblikovan je bil na Nizozemskem in 

je v osnovi vseboval 64 trditev, ki so nastale na podlagi intervjujev z učenci in učitelji.  

Vzporedno z vprašalnikom QTI so nizozemski raziskovalci razvili tudi skrajšan QTI, ki vsebuje 

48 trditev. Pri našem raziskovanju smo zaradi razvojne stopnje učencev v 4. in 5. razredu 

uporabili skrajšan QTI. Vprašalnik smo za potrebe raziskovanja prevedli iz angleščine v 

slovenščino. Primernost vprašalnika za učence 4. in 5. je bila preverjena s pilotno raziskavo, v 

kateri je sodelovalo deset učencev 4. razreda. Na podlagi komentarjev posameznih učencev so 

bili trditvam dodani opisi in primeri trditev v učnem okolju. Notranja zanesljivost prevoda 

instrumenta je bila za namen magistrskega dela preverjena s pomočjo Crobachovega α 

koeficienta. Preverili smo posamezne dimenzije komunikacijskega stila in ugotovili, da je pri 

dimenzijah vodi (α = 0,67), razume (α = 0,68), negotov (α = 0,67), spodbuja odgovornost (α = 

0,65) zanesljivost konstrukta sprejemljiva; pri opominja (α = 0,79), pomaga (α = 0,83), 

negativno (α = 0,79) in strog (α = 0,75) pa dobra.  

 

Vprašalnik je razdeljen na dva dela. V prvem delu vprašalnik od sodelujočih v raziskavi zahteva 

osnovne podatke (spol, starost, razred). V nadaljevanju so navedene trditve, pri katerih 

sodelujoči v raziskavi od 0 (nikoli) do 4 (vedno) ocenjujejo veljavnost trditev. 

Vprašalnik učiteljev je v prvem delu od učiteljev poleg odgovorov o spolu in starosti zahteval 

še število let delovne dobe. Navodila so učitelje postavila v vlogo svojih učencev. Učitelji so 

ocenjevali svoj komunikacijski stil, kakor da bili učenci v svojem razredu. Trditve na 

vprašalniku učiteljev so bile enake kot na vprašalniku učencev.  
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2.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Postopek zbiranja podatkov je potekal maja in junija 2017. Najprej smo poiskali šole, v katerih 

so v 4. in 5. razredu poučevali učitelji začetniki. Učitelje začetnike smo opredelili na podlagi 

faz strokovnega razvoja po F. Fuller, pri kateri učitelj iz faze preživetja v fazo izkušenosti in 

usposobljenosti prehaja po približno šestih letih (Kremer Hayon, 1991, v Valenčič Zuljan, 

2012). Iskanje primernih učiteljev je bilo zahtevno, saj podatki o delovnih dobah učiteljev niso 

javno dostopni. Obrnili smo se na ravnatelje osnovnih šol in jih prosili, ali bi lahko k 

sodelovanju povabili tiste učitelje, ki ustrezajo kriterijem. Odziv ravnateljev je bil slab. Tisti, 

ki so odgovorili, na šoli v večini niso imeli učitelja, ki bi ustrezal kriterijem. Opazili smo tudi, 

da manj izkušenim učiteljem ravnatelji pogosteje namenijo razrede prve triade. Iskanje 

primernih učiteljev se je nadaljevalo prek družbenih omrežij in poznanstev. Našli smo šest 

primernih učiteljev začetnikov in vsi so imeli vsi manj kot tri leta delovne dobe.   

 

S pomočjo ravnateljev smo poiskali tudi učitelje eksperte, ki so bili pripravljeni sodelovati v 

raziskavi. Učitelje eksperte so v naši raziskavi predstavljali vsi učitelji, ki so imeli več kot 6 let 

delovne dobe. Našli smo sedem učiteljev, ki so bili s svojimi razredi pripravljeni sodelovati v 

raziskavi. 

 

Po privolitvi učiteljev smo učencem razdelili soglasja, s katerimi starši otrok so/niso soglašali 

s sodelovanjem svojega otroka v raziskavi (glej prilogo 5.3). Učenci, ki niso sodelovali v 

raziskavi, so v dogovoru z učiteljico v času anketiranja opravljali delo, ki jim ga je naložila, ali 

pa so z njo odšli v drug prostor.  

Pred začetkom anketiranja smo učencem podali osnovne informacije o raziskavi. Učiteljev v 

času anketiranja ni bilo v razredu. Učence smo opozorili na anonimnost in jim dali nasvete, 

kako najlažje izpolnjevati anketo (uporaba ravnil, podčrtavanje besed, podstavljanje vprašanj).  

Po uvodnih navodilih smo glasno prebrali vsako trditev in jo dopolnili s primerom. Učenci so 

imeli po vsakem glasnem branju trditve čas, da so postavili vprašanja in trditev dopolnili s 

svojim primerom/izkušnjo. Ko so vsi učenci ocenili pogostost ponavljanja trditve, smo 

nadaljevali z glasnim branjem naslednje trditve. 

 

Učitelji so ankete izpolnjevali samostojno. Po izpolnjevanju smo od njih pridobili informacije 

o trditvah in o tem, ali se jim je reševanje vprašalnika zdelo težavno. 

 

Učiteljica na eni izmed šol je, po tem ko je videla trditve na vprašalniku, zavrnila svoje 

sodelovanje v raziskavi, saj so se ji zdele nekatere trditve neprimerne, preveč negativne.  

Odgovori njenih učencev so bili v obdelavo podatkov kljub temu vključeni, s čimer se je 

učiteljica strinjala. 
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2.7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo programov Excel in IBM SPSS Statistics 20. 

Uporabili smo izračune osnovne deskriptivne in inferenčne statistike: frekvence (f), 

aritmetično sredino (M), standardni odklon (SD), Levenov preizkus homogenosti varianc, t-

test in koeficient povezanosti (r). Izračunali smo tudi Cohenov d koeficient velikosti učinka. 
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2.8 REZULTATI RAZISKAVE Z RAZLAGO 

 

Rezultati z razlago so v nadaljevanju opisani in predstavljeni v obliki tabel in grafov; strnjeni 

so v posamezne tematske sklope, ki so oblikovani v skladu s cilji raziskave.  

 

2.8.1 Učiteljevo zaznavanje lastnega komunikacijskega stila in primerjava z  zaznavami 

učencev 
 

Zanimalo nas je, kako svoj komunikacijski stil zaznavajo učitelji. Učiteljevo zaznavanje smo 

primerjali z zaznavami učencev.   

Iz tabele 1 je razvidno, da se med učitelji in učenci pojavljajo razlike v zaznavanju 

komunikacijskega stila učitelja. Statistično pomembne razlike v zaznavanju komunikacijskega 

stila se med učitelji in učenci po rezultatih t-preizkusa pojavljajo pri dimenzijah razumevajoč 

(t = −2,660a, df = 21,624, p = 0,014), spodbuja odgovornost (t = 4,232, df = 18,879, p < 0,0) in 

nezadovoljen (t = 5,042, df = 19,944, p < 0,0).  

Cohenov d indeks je pokazal, da lahko pri dimenzijah vodi (d = 0,028) in opominja (d = 0,21) 

govorimo o izjemno majhnem oz. ničelnem učinku, saj se več kot 85 % enakih rezultatov 

pojavlja v skupini učiteljev in učencev. Pri dimenziji razumevajoč lahko govorimo o majhni do 

srednji velikosti učinka, saj z d = 0,43 prihaja do 72-% prekrivanja rezultatov v obeh skupinah.  

Cohenov d je pokazal srednji do velik učinek pri dimenziji spodbuja odgovornost (d = 0,74), 

kar pomeni, da prihaja pri tej dimenziji do prekrivanja približno 62 % podatkov, pri dimenziji 

nezadovoljen (d = 0,85) pa do velikega učinka, saj prihaja le do 52-% prekrivanja dogovorov v 

skupinah učiteljev in učencev.  

 

Iz tabele 1 izhajamo, da učitelji svoj komunikacijski stil zaznavajo kot bolj razumevajoč v 

primerjavi z učenci (Mučenci = 18,95; SDučenci = 1,38; Mučiteji = 20,08; SDučitelji = 1,24). Učenci pri 

učiteljih zaznavajo več spodbude odgovornosti in svobode, kot ju zaznavajo učitelji sami 

(Mučenci = 10,07; SDučenci = 3,67; Mučiteji  = 8,0; SDučitelji = 1,48). Učenci v primerjavi z učitelji v 

učiteljevem komunikacijskem stilu zaznavajo več nezadovoljstva (Mučenci = 5,06; 

SDučenci = 4,24; Mučiteji  = 2,33; SDučitelji = 1,61). Manjše razlike se kažejo tudi v tem, da učenci 

v primerjavi z učitelji v komunikacijskem stilu zaznavajo več opominjanja (Mučenci = 8,40; 

SDučenci = 5,04; Mučiteji = 7,50; SDučitelji = 3,03) in boljše vodenje (Mučenci = 19,17; 

SDučenci = 3,11; Mučiteji = 18,50; SDučitelji = 1,24). 
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Tabela 1. Komunikacijski stili učiteljev, kakor jih zaznavajo učitelji in učenci – osnovne 

statistike, t-preizkus in Cohen d velikosti učinka. 

     t-preizkus Cohen d  

DIMENZIJA 

KOMUNIKACIJSKEGA 

STILA 
Učenci/učitelji n M SD t df p d 

VODI 
učenec 236 19,17 3,11 

1,5062 17,353 0,150  0,28 učitelj 12 18,50 1,38 

POMAGA 
učenec 236 18,33 4,58 

−0,163
a
 21,572 0,872 

0,03 

učitelj 12 18,42 1,62 

RAZUMEVAJOČ 
učenec 236 18,95 3,51 

−2,660
a
 21,624 0,014 

 0,43 

učitelj 12 20,08 1,24 

SPODBUJA 

ODGOVORNOST 

učenec 236 10,07 3,67 
4,232

a
 18,879 0,000 

 0,74 

učitelj 12 8,00 1,48 

NEGOTOV 
učenec 236 3,22 3,18 

-0,485 246 0,628 
 0,16 

učitelj 12 3,67 2,23 

NEZADOVOLJEN 
učenec 236 5,06 4,24 

5,042
a
 19,944 0,000 

 0,85 

učitelj 12 2,33 1,61 

OPOMINJA 
učenec 236 8,40 5,04 

0,961
a
 14,305 0,352 

 0,22 

učitelj 12 7,50 3,03 

STROG 
učenec 236 12,88 4,64 

−0,151
a
 14,460 0,882 

 0,03 

učitelj 12 13,00 2,73 

 

Hipotezo I, ki je predvidela, da se med učitelji in učenci pojavljajo razlike v zaznavanju 

komunikacijskega stila učitelja, lahko na podlagi rezultatov potrdimo. Do razlik v zaznavanju 

komunikacijskega stila učiteljev med učenci in učitelji je prišlo pri dimenzijah razumevajoč, 

spodbuja odgovornost in svobodo učencev ter pri dimenziji nezadovoljen.   

 

Wubbels (Wubbels in Brekelmans, 2005) in drugi raziskovalci v mednarodnem prostoru so v 

zadnjih petindvajsetih letih komunikacijske stile učiteljev raziskovali na podlagi Wubbelsovega 

modela. Den Brok (2001), Wubbels in Brekelmans (2005) so ugotovili, da učitelji svoj 

komunikacijski stil zaznavajo drugače kot njihovi učenci.  

Učitelji so svoj komunikacijski stil sicer ocenili kot neidealen, so se pa v svojem zaznavanju 

bolj približali svojemu idealnemu komunikacijskemu stilu, kakor so to zaznavali učenci. 

Učitelji so se bolje ocenjevali v dimenzijah vodi, razumevajoč in pomaga. Nižje ocene, v 

primerjavi z učenci so si dodelili pri dimenzijah negotov, nezadovoljen in opozarjajoč (den 

Brok, 2001; Wubbels idr., 1993). Fisher in Rickards (2000) sta v svojih raziskavah ugotovila, 

da učenci, v primerjavi s svojimi učitelji, pri učiteljevem komunikacijskem stilu zaznavajo več 

spodbujanja odgovornosti in svobode.  

 

Naša raziskava je potrdila nekatere ugotovitve predhodnih raziskav. Rezultati t-testa so, kot v 

drugih raziskavah, pokazali, da učitelji svoj komunikacijski stil, v primerjavi z učenci, 

zaznavajo kot bolj razumevajoč in da učenci v komunikacijskem stilu učiteljev zaznavajo več 

nezadovoljstva (den Brok, 2001; Wubbels idr., 1993). Tako kot v raziskavi Rickardsa in 

Fisherja (2000), so učenci v naši raziskavi v učiteljevem komunikacijskem stilu zaznavali več 

                                                 
2 Aproksimativni t-test (p Levenov test ˂ 0,5) 
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spodbujanja odgovornosti in svobode pri učencih, kakor so to pri sebi zaznavali učitelji. 

Cohenov d indeks potrjuje rezultate t-testa in nakazuje, da se največja odstopanja med učitelji 

in učenci v naši raziskavi kažejo pri dimenzijah spodbuja odgovornost in svobodo ter 

nezadovoljen. Učenci so, v primerjavi z učitelji, v komunikacijskem stilu učiteljev zaznavali 

več spodbujanja odgovornosti in svobode ter ga zaznavali kot bolj nezadovoljnega.  

 

Wubbels s sodelavci (Wubbels idr., 1993) je ugotovil, da prihaja do večjih razlik v zaznavanju 

komunikacijskega stila med učitelji in učenci v primeru, ko se učitelji k raziskovanju ne javijo 

prostovoljno. V našo raziskavo so bili vključeni samo učitelji, ki so se k sodelovanju javili 

prostovoljno in samoiniciativno. Iz tega sklepamo, da se tudi v naših rezultatih ne kažejo velike 

razlike med učitelji in učenci, saj se je večina učiteljev k sodelovanju javila povsem 

prostovoljno in samoiniciativno.    

Wubbels in Brekelmans (2005) sta ugotovila, da so rezultati med učitelji in učenci bolj 

usklajeni, če učenci učitelja zaznavajo pozitivno in bolj v skladu z učiteljevim idealom. 

Povprečni učitelj v naši raziskavi se je približal povprečnemu najboljšemu učitelju v Ameriki 

ter se s tem tudi precej idealu učencev.  

 

 

 

 
Graf 4. Komunikacijski stil učiteljev – zaznavanje učencev.  
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Graf 5. Komunikacijski stil učiteljev – zaznavanje učiteljev. 
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2.8.2 Zaznavanje svojega komunikacijskega stila – učitelji začetniki in učitelji eksperti. 

 

Zanimalo nas je, ali učitelji eksperti in učitelji začetniki različno zaznavajo svoj komunikacijski 

stil.  

Na podlagi izračuna serije t-testov smo ugotovili, da se med učitelji začetniki in učitelji eksperti 

ne pojavljajo statistično pomembne razlike v zvezi z zaznavanjem svojega komunikacijskega 

stila.  

Iz tabele 2 lahko razberemo, da so pri svojem komunikacijskem stilu večjo negotovost pri delu 

zaznavali učitelji eksperti (Meksperti = 4,50; SDeksperti = 2,17; Mzačetniki = 2,83; SDzačetniki = 2,14). 

Učitelji eksperti so zaznavali tudi večje nezadovoljstvo (Meksperti = 2,83; SDeksperti = 1,94;) kot 

učitelji začetniki (Mzačetniki = 1,83; SDzačetniki = 1,17). Učitelji eksperti so pri svojem 

komunikacijskem stilu zaznavali več spodbujanja odgovornosti kot učitelji začetniki (Meksperti 

= 8,50; SDeksperti = 1,38; Mzačetniki = 7,50; SDzačetniki = 1,52). Manjše razlike se kažejo tudi v tem, 

da so učitelji eksperti svoj komunikacijski stil zaznavali kot bolj strogega v primerjavi z učitelji 

začetniki (Meksperti = 13,50; SDeksperti = 1,38; Mzačetniki = 12,50; SDzačetniki = 3,73). Učitelji 

začetniki pa so v primerjavi z učitelji eksperti pri svojem komunikacijskem stilu višje zaznavali 

dimenzijo vodenja (Meksperti = 18,17; SDzačetniki = 1,33; Mzačetniki = 18,83; SDzačetniki = 1,47).  

 

Tabela 2. Razlike v zaznavanju svojega komunikacijskega stila med učitelji začetniki in učitelji 

eksperti – osnovne statistike, rezultati t-preizkusa in Cohenov d indeks velikost učinka. 

     t-preizkus Cohen d 

DIMENZIJA 

KOMUNIKACIJSKEGA 

STILA 

Faza 

strokovnega 

razvoja 

n M SD t df p d 

VODI 
začetnik 6 18,83 1,47 

0,823 10 0,429 
0,48 

ekspert 6 18,17 1,33 

POMAGA 
začetnik 6 18,17 1,47 

−0,516 10 0,617 
0,30 

ekspert 6 18,67 1,86 

RAZUMEVAJOČ 
začetnik 6 20,00 1,67 

−0,222 10 0,828 
0,13 

ekspert 6 20,17 0,75 

SPODBUJA 

ODGOVORNOST 

začetnik 6 7,50 1,52 
−1,195 10 0,260 

0,69 

ekspert 6 8,50 1,38 

NEGOTOV 
začetnik 6 2,83 2,14 

−1,341 10 0,210 
0,77 

ekspert 6 4,50 2,17 

NEZADOVOLJEN 
začetnik 6 1,83 1,17 

−1,081 10 0,305 
0,62 

ekspert 6 2,83 1,94 

OPOMINJA 
začetnik 6 7,50 3,67 

0,000 10 1,000 
˃ 0,00 

ekspert 6 7,50 2,59 

STROG 
začetnik 6 12,50 3,73 

−0,616 10 0,552 
0,36 

ekspert 6 13,50 1,38 

 

Hipotezo II, ki predvidi, da učitelji začetniki komunikacijski stil zaznavajo drugače kot učitelji 

eksperti, zavrnemo. Rezultati raziskave ne kažejo statistično pomembnih razlik v zaznavanju 

komunikacijskega stila med učitelji začetniki in učitelji eksperti. 

 

Glede na to, da je Cohenov d indeks pokazal na nekatere razlike med skupinama, bi lahko 

napovedali, da bi ob večjem vzorcu te razlike postale tudi statistično pomembne. Natančneje, 
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iz tabele 2 izhajamo, da lahko pri dimenzijah pomaga (d = 0,30) in strog (d = 0,35) govorimo 

o majhni velikosti učinka. Pri dimenziji vodi (d = 0,48) o majhni do srednji velikosti učinka, pri 

dimenzijah spodbuja odgovornost (d = 0,69), negotov (d = 0,77) in nezadovoljen (0,62) pa o 

srednji velikosti učinka.  

 

Wubbels s sodelavci (Wubbels idr., 1993) ugotavlja, da naj bi imeli učitelji ves čas svoje kariere 

približno enake predstave o idealnem komunikacijskem stilu učitelja. Učiteljevo zaznavanje 

svoje komunikacije naj bi se v času do pet let delovne dobe spreminjalo in se približevalo 

idealnemu komunikacijskemu stilu. Po petih letih poučevanja naj bi se zaznavanje lastnega 

komunikacijskega stila ustalilo. Tudi F. Fuller (Valenčič Zuljan, 2012) v svojem modelu po 

petih letih predvidi fazo, pri kateri se učitelji zaradi večje prepričanosti v svoje delo bolj kot 

sebi začnejo posvečati učnemu procesu in preidejo iz faze preživetja v fazo izkušenosti in 

usposobljenosti.   

Naša raziskava spreminjajočega se komunikacijskega stila učiteljev začetnikov v prvih petih 

letih poučevanja ni potrdila. Učitelji začetniki in učitelji eksperti so imeli v našem primeru pri 

svojih zaznavah približno enak komunikacijski stil. Učitelji začetniki so bili že na začetku 

kariere zelo dominantni. Postavlja se vprašanje, kakšni bi bili rezultati, če bi razpolagali z 

večjim vzorcem preizkušancev, saj je Cohenov d indeks pokazal razlike med skupinama. 

Cohenov d indeks je zaznal razlike pri dimenzijah spodbuja odgovornost, negotov in 

nezadovoljen. Pri vseh teh dimenzijah so učitelji eksperti v primerjavi z učitelji začetniki svoj 

komunikacijski stil ocenili z višjo oceno.  

Najvišje razlike med učitelji začetniki in učitelji eksperti so se po Cohenovem d indeksu 

velikosti učinka pojavljale pri dimenziji nezadovoljen. Učitelji eksperti so v svojem 

komunikacijskem stilu zaznavali več nezadovoljstva. Na prvi pogled nenavadno je, da so se v 

našem vzorcu učitelji eksperti, v primerjavi z učitelji začetniki, zaznavali kot bolj negotove. 

Negotovost in večje nezadovoljstvo učiteljev ekspertov lahko povezujemo z razočaranji in s 

slabimi preteklimi izkušnjami. Huberman (1992, v Javrh, 2008) v svojem modelu strokovnega 

razvoja opisuje, da nekateri učitelji iz poklicne stabilizacije in prepričanosti samega vase 

prehajajo v fazo negotovosti. P. Javrh (2008) ugotavlja, da lahko faza negotovosti in revizije 

prehaja v ponovno samovrednotenje, nezadovoljstvo ter da lahko traja do pozne kariere. 

Wubbels (Wubbels idr., 1993) ugotavlja, da učitelji v času do šest let delovne dobe svoj 

komunikacijski stil zaznavajo kot vedno bolj dominanten. Pri tem naj bi se zviševale vrednosti 

dimenzij vodi, strog, opominja. V naši raziskavi se je ta ugotovitev z upoštevanjem Cohenovega 

d učinka delno potrdila samo pri dimenziji vodi. Naš vzorec učiteljev začetnikov je vključeval 

samo učitelje, katerih delovna doba je bila manjša od treh let. Dominantnost je bila v našem 

vzorcu učiteljev začetnikov visoka. V skladu z literaturo naj bi se zviševala do šestega leta 

delovne dobe, zaradi česar lahko predvidimo, da se bo dominantnost učiteljev začetnikov v 

našem vzorcu do njihovega šestega leta delovne dobe še zviševala in bodo učitelji začetniki pri 

dimenzijah dominantnosti še bolj v skladu z učitelji eksperti.  
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2.8.3 Zaznavanje komunikacijskega stila učiteljev začetnikov in učiteljev ekspertov – 

zaznavanje učencev. 

 

Zanimalo nas je, ali učenci v komunikacijskih stilih učiteljev začetnikov in učiteljev ekspertov 

zaznavajo kakšne razlike.  

Na podlagi izračuna serije t-testov smo ugotovili, da učenci zaznavajo statistično pomembne 

razlike med učitelji začetniki in učitelji eksperti pri nekaterih dimenzijah komunikacijskega 

stila. Statistično pomembne razlike med učitelji začetniki in učitelji eksperti se kažejo pri 

dimenziji nezadovoljstvo učitelja (t = −3,800, df = 234, p < 0,0). Učitelje eksperte učenci v 

povprečju zaznavajo kot manj zadovoljne (Meksperti = 6,00; SDeksperti = 4,48) v primerjavi z 

učitelji začetniki (Mzačetniki = 3,95; SDzačetniki = 3,64). Statistično pomembne razlike so bile 

ugotovljene tudi pri učenčevem zaznavanju učiteljevega opominjanja (t = −2,304, df = 233,953, 

p < 0,022). Učenci učitelje eksperte v povprečju zaznavajo kot bolj opominjajoče (Meksperti= 

9,08; SDeksperti = 5,34) v primerjavi z učitelji začetniki (Mzačetniki = 7,59; SDzačetniki = 4,57). 

Statistično pomembne razlike so se kazale tudi pri tem, kako učenci pri učiteljih začetnikih in 

učitelji ekspertih zaznavajo komunikacijsko dimenzijo strogost (t = −8,437, df = 230,693, p < 

0,0). Učenci učitelje eksperte zaznavajo kot bolj stroge (Meksperti = 14,89; SDeksperti = 4,59) v 

primerjavi z učitelji začetniki (Mzačetniki = 10,48; SDzačetniki = 3,42). 

Izračun Cohenove d velikosti učinka je pokazal, da je učinek za dimenzijo opominja majhen 

(d = 0,30), za dimenzijo nezadovoljen srednji (d = 0,50), za dimenzijo strog pa velik do zelo 

velik (d = 1,10). 

 

Tabela 3. Razlike v komunikacijskih stilih med učitelji začetniki in učitelji eksperti, kakor jih 

zaznavajo učenci – osnovna statistika, t-preizkus in Cohen d velikosti učinka. 

 

 

    t-preizkus Cohen d 

DIMENZIJA 

KOMUNIKACIJSKEGA 

STILA 

Faza 

strokovnega 

razvoja 

n M SD t df p d 

VODI 
začetnik 108 19,09 3,01 

−0,367 234 0,714 
0,05 

ekspert 128 19,24 3,20 

POMAGA 
začetnik 108 18,41 3,88 

0,255
a
 231,472 0,799 

0,03 

ekspert 128 18,26 5,11 

RAZUMEVAJOČ 
začetnik 108 19,23 3,47 

1,118 234 0,265 
0,15 

ekspert 128 18,71 3,54 

SPODBUJA 

ODGOVORNOST 

začetnik 108 9,69 3,44 
−1,477 234 0,141 

0,19 

ekspert 128 10,39 3,83 

NEGOTOV 
začetnik 108 3,22 2,99 

0,027 234 0,978 
˃ 0,00 

ekspert 128 3,21 3,34 

NEZADOVOLJEN 
začetnik 108 3,95 3,64 

−3,800 234 0,000 
0,50 

ekspert 128 6,00 4,48 

OPOMINJA 
začetnik 108 7,59 4,57 

−2,304
a
 233,953 0,022 

0,30 

ekspert 128 9,08 5,34 

STROG 
začetnik 108 10,48 3,42 

−8,437
a
 230,693 0,000 

1,09 

ekspert 128 14,89 4,59 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Kristina Bogataj; magistrsko delo 

 

53 

 

Hipotezo III, ki predvidi, da učenci različno zaznavajo komunikacijski stil učiteljev začetnikov 

in učiteljev ekspertov, z rezultati raziskave potrjujemo. Učenci učitelje eksperte v primerjavi z 

učitelji začetniki zaznavajo kot bolj nezadovoljne, opominjajoče in stroge. 

 

Wubbels idr. (1993) so ugotovili, da učenci v drugem letu poučevanja posameznega učitelja v 

povprečju začenjajo zaznavati kot bolj dominantnega. Zvišale naj bi se vrednosti vodenja, 

strogosti, opominjanja. V našem primeru so se med učitelji začetniki in učitelji eksperti kazale 

razlike pri dimenzijah nezadovoljen, opominja in strog. Učitelji eksperti so po zaznavanju 

učencev pri vseh teh dimenzijah dobili višji rezultat. Zvišanje strogosti in dominantnosti lahko 

povežemo tudi s Hubermanovim modelom (1992, v Javrh, 2008), ki v obdobju faze jasnosti in 

vedrine (med 19. in 30. letom delovne dobe) izpostavlja, da naj bi učiteljice postajale bolj 

samozavestne in dominantne. Postopno višanje samozavesti in dominantnosti pa opisuje tudi 

že pri zgodnejših fazah strokovnega razvoja.  

Povišanje nezadovoljstva pri učiteljih ekspertih bi lahko povezali z njihovimi razočaranji. P. 

Javrh (2008) je v svojem modelu na več mestih poudarila pot strokovnega razvoja, pri kateri se 

učitelji večkrat soočajo z negotovostjo in nezadovoljstvom. Nekateri učitelji znajo ohraniti 

vedrino, medtem ko drugi učitelji zapadejo v fazo nemoči. Učitelji začetniki pa so kljub težki 

začetni fazi velikokrat polni entuziazma, veselja, ponosa pripadnosti poklicu in optimizma.   

 

 

Graf 6. Komunikacijski stil učiteljev začetnikov in učiteljev ekspertov, kot ga zaznavajo 

njihovi učenci. 
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2.8.4 Skladnost zaznavanja komunikacijskih stilov učiteljev ekspertov in učiteljev 

začetnikov z zaznavami njihovih učencev  

 

Zanimala nas je skladnost zaznavanja komunikacijskih stilov učiteljev začetnikov in učiteljev 

ekspertov z zaznavami njihovih učencev. 

 

UČITELJI ZAČETNIKI 

 

S pomočjo t-testa smo ugotavljali, kako skladno z zaznavami učencev se zaznavajo učitelji 

začetniki. Statistično pomembne razlike med učitelji in učenci so se pojavljale pri dimenziji 

nezadovoljen (t = 3,580, df = 11,695, p < 0,004). Učenci (Mučenci = 3,95; SDučenci = 3,64) učitelja 

zaznavajo kot bolj nezadovoljnega (Mučitelji = 1,83; SDučitelji = 1,17).  

Cohen d velikosti učinka so pokazale, da lahko govorimo o majhni velikosti učinka pri 

dimenziji razumevajoč (d = 0,28). O srednji velikosti učinka lahko govorimo pri dimenzijah 

strog (d = 0,56) in nezadovoljen (d = 0,78), o veliki velikosti učinka pa pri dimenziji spodbuja 

odgovornost in svobodo (d = 0,82).  

Učenci so bolj kot učitelji pri učiteljih začetnikih zaznavali njihovo spodbujanje odgovornosti 

in svobode pri učencih (Mučenci = 9,69; SDučenci = 3,44; Mučitelji = 7,5; SDučitelji = 1,52). Učenci 

so učitelja zaznavali kot manj razumevajočega v primerjavi s samooceno učiteljev (Mučenci = 

19,23; SDučenci = 3,47; Mučitelji = 20,00; SDučitelji = 1,67). Učitelji so se zaznavali kot bolj stroge 

v primerjavi z zaznavami učencev (Mučenci = 10,48, Mučitelji = 12,50; SDučitelji = 3,73). 

 

 

Tabela 4 Skladnost zaznave učiteljevega komunikacijskega stila – primerjava učiteljev 

začetnikov in njihovih učencev. 

 

 

    t-preizkus Cohen d 

DIMENZIJA 

KOMUNIKACIJSKEGA 

STILA ZAČETNIKOV 
Učenci/učitelji n M SD t df p d 

VODI 
učenci 108 19,09 3,013 

0,209 112 0,835 
0,12 

učitelji 6 18,83 1,47 

POMAGA 
učenci 108 18,40 3,88 

0,340
a
 9,530 0,741 

0,08 

učitelji 6 18,17 1,47 

RAZUMEVAJOČ 
učenci 108 19,23 3,47 

−0,538 112 0,592 
0,28 

učitelji 6 20,00 1,67 

SPODBUJA 

ODGOVORNOST 

učenci 108 9,69 3,44 
1,543 112 0,126 

 0,82 

učitelji 6 7,50 1,52 

NEGOTOV 
učenci 108 3,22 2,99 

0,314 112 0,754 
0,15 

učitelji 6 2,83 2,14 

NEZADOVOLJEN 
učenci 108 3,95 3,64 

3,580
a
 11,695 0,004 

0,78 

učitelji 6 1,83 1,17 

OPOMINJA 
učenci 108 7,59 4,57 

0,049 112 0,961 
0,02 

učitelji 6 7,50 3,67 

STROG 
učenci 108 10,48 3,42 

−1,399 112 0,164 
0,56 

učitelji 6 12,50 3,73 
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Graf 7. Zaznavanje komunikacijskega stila učitelja začetnika – primerjava učiteljev začetnikov 

z zaznavami njihovih učencev. 
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UČITELJI EKSPERTI 

 

S pomočjo t-testa smo ugotavljali, kako skladno z zaznavami učencev se zaznavajo učitelji 

eksperti. Statistično pomembne razlike med učitelji in učenci so se pojavljale pri dimenzijah 

razumevajoč (t = −3,300, df = 19,925, p < 0,004) in spodbujanje odgovornosti (t = 2,879a, df 

= 9,225, p < 0,018).  

Cohen d velikosti učinka so nakazale majhno do srednjo velikost učinka pri dimenzijah vodi (d 

= 0,44), negotov (d = 0,46) in opominja (d = 0,38). Srednja velikost učinka se je kazala pri 

dimenzijah razumevajoč (d = 0,57) in spodbuja odgovornost (d = 0,66). Velika velikost učinka 

je vidna pri dimenziji nezadovoljen (d = 0,92). 

Učitelji sebe, v primerjavi z zaznavanjem učencev, zaznavajo kot bolj razumevajoče (Mučenci = 

18,72; SDučenci = 3,54; Mučitelji = 20,17; SDučitelji = 0,75) in kot bolj negotove (Mučenci = 3,21; 

SDučenci = 3,33; Mučitelji = 4,50; SDučitelji = 2,17). Učenci v primerjavi z učitelji vidijo učitelje kot 

večje spodbujevalce odgovornosti (Mučenci = 10,39; SDučenci = 3,83; Mučitelji = 8,5; 

SDučitelji = 1,38). Učenci višje kot učitelji ocenjujejo učiteljev komunikacijski stil pri dimenzijah 

vodi (Mučenci = 19,24; SDučenci = 3,20 Mučitelji = 18,17; SDučitelji = 1,32), nezadovoljen 

(Mučenci = 6,00; SDučenci = 4,48; Mučitelj = 2,83; SDučitelji = 1,94), opominja (Mučenci = 9,08; 

SDučenci = 5,34;Mučitelji =  7,50; SDučitelji = 2,59) in strog (Mučenci = 14,89; SDučenci = 4,59; 

Mučitelji = 13,50; SDučitelji = 1,38).  

 

Tabela 5. Skladnost zaznave učiteljevega komunikacijskega stila – primerjava zaznav učiteljev 

ekspertov in njihovih učencev. 

     t-preizkus Cohen d 

DIMENZIJA 

KOMUNIKACIJSKEGA 

STILA EKSPERTOV 
Učenci/učitelj n M SD t df p d 

VODI 
učenci 128 19,24 3,20 

1,757
a
 8,071 0,117 

0,44 

učitelji 6 18,17 1,32 

POMAGA 
učenci 128 18,26 5,11 

−0,462
a
 9,115 0,655 

0,11 

učitelji 6 18,67 1,86 

RAZUMEVAJOČ 
učenci 128 18,72 3,54 

−3,300
a
 19,925 0,004 

0,57 

učitelji 6 20,17 0,75 

SPODBUJA 

ODGOVORNOST 

učenci 128 10,39 3,83 
2,879

a
 9,225 0,018 

0,66 

učitelji 6 8,50 1,38 

NEGOTOV 
učenci 128 3,21 3,33 

−0,935 132 0,351 
0,46 

učitelji 6 4,50 2,17 

NEZADOVOLJEN 
učenci 128 6,00 4,48 

1,717 132 0,088 
0,92 

učitelji 6 2,83 1,94 

OPOMINJA 
učenci 128 9,08 5,34 

0,718 132 0,474 
0,38 

učitelji 6 7,50 2,59 

STROG 
učenci 128 14,89 4,59 

2,005
a
 11,424 0,069 

0,41 

učitelji 6 13,50 1,38 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Kristina Bogataj; magistrsko delo 

 

57 

 

 

 
Graf 8. Zaznavanje komunikacijskega stila učitelja eksperta – primerjava zaznav učiteljev 

ekspertov in njihovih  učencev. 
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Hipotezo IV, ki predvidi, da naj bi imeli učitelji eksperti bolj skladno zaznavanje 

komunikacijskega stila z učenci kot učitelji začetniki, zavrnemo. Raziskava je pokazala, da se 

večje razlike v zaznavanju komunikacijskega stila pojavljajo med učitelji eksperti in učenci kot 

med učitelji začetniki in njihovimi učenci.  

 

Podatki, ki so jih zbirali Wubbles in sodelavci, so pokazali, da se med učitelji začetniki in 

učitelji eksperti pojavljajo razlike v zavedanju njihovega lastnega vedenja. Zaznavanje učiteljev 

so primerjali z zaznavanjem učencev in ugotovili, da so imeli izkušenejši učitelji bolj skladno 

zaznavo svojega komunikacijskega stila z učenci kot učitelji začetniki (Wubbels idr., 1993).  

Naša raziskava tega ni potrdila. Več odstopanj zaznavanja učiteljev od učencev se je kazalo v 

razredih učiteljev ekspertov. Neskladnost zaznave pri učiteljih ekspertih je bila prisotna pri 

dimenzijah razumevajoč in spodbuja odgovornost in svobodo, medtem ko je bila pri učiteljih 

začetnikih neskladnost vidna samo pri dimenziji nezadovoljen. Cohenov d učinek predvideva 

pri učiteljih ekspertih razlike tudi pri vseh drugih šestih dimenzijah. Pri učiteljih začetnikih 

Cohenov d učinek poleg dimenzije nezadovoljen predvideva razlike v dimenzijah spodbuja 

odgovornost in strog.  

 

Pridobljeni podatki so nam dali podrobnejši vpogled v to, kako se razlikujejo zaznavanja 

učiteljev in učencev glede na učiteljevo delovno dobo. Učenci, v primerjavi z učitelji eksperti, 

te ocenjujejo kot boljše voditelje. Pri učiteljih začetnikih ne prihaja do večjih razlik. 

Pri dimenziji razumevajoč se oboji, učitelji eksperti in učitelji začetniki, zaznavajo kot bolj 

razumevajoče, če podatke primerjamo z zaznavami učencev. Rezultati t-testa nam omogočajo 

rezultate posplošiti na osnovno množico. Mera velikosti učinka (Cohenov d) nakazuje, da so 

večja odstopanja prisotna pri učiteljih ekspertih. 

Pri dimenziji spodbujanje odgovornosti in svobode pri učencih, so učenci bolj kot učitelji 

(začetniki in eksperti) zaznavali učiteljevo spodbujanje odgovornosti in svobode. T-test nam 

kaže, da lahko pri ekspertih ugotovitev posplošimo na osnovno množico. Mera velikosti učinka 

(Cohenov d) pa pokaže večje razlike pri učiteljih začetnikih (dzačetniki = 0,82; deksperti = 0,65), 

vendar t-test posplošitve na osnovno množico ne dovoljuje.  

Pri dimenziji negotov so se razlike med učitelji in učencih pokazale le pri učiteljih ekspertih. Ti 

so se v primerjavi z zaznavanji učencev ocenjevali kot bolj negotove. Pri učiteljih začetnikih 

večjih razlik med zaznavanji učiteljev in učencev ni bilo.  

Dimenzijo nezadovoljen so učenci v komunikacijskem stilu učiteljev zaznavali bolj kot učitelji 

(začetniki in eksperti). Podatke lahko pri učiteljih začetnikih in ekspertih posplošimo na 

osnovno množico. Mera velikosti učinka (Cohenov d) kaže večja odstopanja pri učiteljih 

ekspertih (dzačetniki = 0,78; deksperti = 0,92). 

Dimenzija strog je pokazala razlike med učitelji in učenci. Učitelji začetniki so se v primerjavi 

z učenci zaznavali kot bolj stroge, medtem ko so se učitelji eksperti v primerjavi s svojimi 

učenci zaznavali kot manj stroge.  
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2.9 SKLEP 

 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšne komunikacijske stile imajo učitelji začetniki 

in učitelji eksperti ter ali učitelji svoj komunikacijski stil zaznavajo drugače, kot ga njihovi 

učenci.  

 

Komunikacijski stil učiteljev smo ugotavljali z analizo anketnih vprašalnikov (QTI; Wubbels 

idr., 1993), ki so jih izpolnjevali učitelji začetniki, učitelji eksperti in njihovi učenci. 

Analiza rezultatov je pokazala, da učenci razlike v komunikacijskih stilih učiteljev začetnikov 

in učiteljev ekspertov zaznavajo pri dimenzijah nezadovoljen, opominja in strog. Učenci 

učitelje eksperte, v primerjavi z učitelji začetniki, zaznavajo kot bolj nezadovoljne, 

opominjajoče in stroge. Največjo razliko med učitelji začetniki in učitelji eksperti učenci 

zaznavajo pri dimenziji strog. 

Zaznavanje učencev je večino učiteljev začetnikov po tipologiji komunikacijskih stilov uvrstilo 

v stil avtoritativnih učiteljev in večino učiteljev ekspertov v direktivni komunikacijski stil. Oba 

komunikacijska stila omogočata kakovostno poučevanje. Pri direktivnem komunikacijskem 

stilu je prisotnega več učiteljevega usmerjanja v naloge in v zahteve, medtem ko je avtoritativen 

učitelj bolj pozoren na potrebe učencev.  

Zaznavanje učiteljev, v nasprotju z zaznavanji učencev, ni pokazalo razlik v komunikacijskih 

stilih učiteljev začetnikov in učiteljev ekspertov. Učitelji so, ne glede na leta delovne dobe, 

svoje komunikacijski stile zaznavali podobno. 

Četrta raziskovalna hipoteza je predvidevala, da se bo večja skladnost v zaznavanju 

komunikacijskih stilov pojavljala med učenci in učitelji eksperti kot med učenci in učitelji 

začetniki. Rezultati raziskave so hipotezo ovrgli in večjo skladnost med učitelji in učenci 

zaznali v oddelkih, v katerih so poučevali učitelji začetniki. Neskladje med zaznavami učiteljev 

ekspertov in njihovih učencev je bilo prisotno pri dimenzijah razumevajoč in spodbuja 

odgovornost. Neskladnost med zaznavami učiteljev začetnikov in njihovih učencev pa pri 

dimenziji nezadovoljen.  

Učitelji eksperti so po zaznavanjih učencev torej bolj nezadovoljni, opominjajoči in strogi kot 

učitelji začetniki. Učitelji eksperti imajo pri teh dimenzijah z učenci skladno zaznavo. Drugačno 

zaznavo od učencev pa imajo pri dimenzijah razumevajoč in spodbuja odgovornost in svobodo 

pri učencih. Pri teh dveh dimenzijah učenci, v primerjavi z učitelji, v komunikacijskem stilu 

učiteljev zaznavajo manj razumevanja učitelja in več spodbujanja odgovornosti in svobode. 

Mera velikosti učinka (Cohenov d) nakazuje na razlike med učitelji eksperti in njihovimi učenci 

tudi pri dimenzijah negotov, strog in nezadovoljen. Učitelji eksperti naj bi se, v primerjavi z 

zaznavami učencev, zaznavali kot bolj negotove ter manj nezadovoljne in stroge.   

Učitelji začetniki imajo zaznavo komunikacijskega stila skladno z učenci. Večje razlike se 

kažejo samo pri dimenziji nezadovoljen. Učenci sicer menijo, da so učitelji eksperti bolj 

nezadovoljni kot učitelji začetniki, vendar nezadovoljstvo zaznavajo tudi pri učiteljih 

začetnikih. Cohenov d nakazuje, da se učitelji začetniki zaznavajo kot bolj stroge v primerjavi 

z zaznavami učencev.  

 

Raziskava je bila narejena na majhnem vzorcu učiteljev in učencev, zato se zavedamo 

omejenosti posplošitev njenih ugotovitev. Analiza komunikacijskih stilov posameznih učiteljev 

je pokazala, da so, poleg dolžine delovne dobe, na komunikacijski stil vplivale predvsem 

individualne značilnosti posameznih učiteljev in njihove izkušnje. Vpliv izkušenj je bil viden 

predvsem pri učiteljih z daljšo delovno dobo. V skupino učiteljev ekspertov so bili vključeni 

učitelji z zelo različnimi izkušnjami in z različnimi strategijami za premagovanje negativih 

posledic poučevanja. 
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Menimo, da bi bil Wubbelsov model, bolj kot za splošno analizo komunikacijskih stilov 

učiteljev, primeren za učiteljevo samoevalvacijo. Učitelju, ki svoj komunikacijski stil spremlja 

več let, lahko pomaga pri analiziranju njegovega vedenja in ga spodbuja k napredku. Model 

lahko odkrije slepe pege in učitelju pomaga pri odpiranju prostora za pogovor o odnosih, o 

komunikaciji in o vplivu odnosov na posameznika v razredu. Raziskava potrjuje pomembnost 

vlaganja časa in energije v strokovni razvoj, saj se lahko z aktivnim spremljanjem strokovnega 

razvoja učitelji do neke mere izognejo stanju nezadovoljstva in nemoči, ki so ga izražali 

nekateri učitelji eksperti. Učitelji začetniki so bili pripravljeni na sodelovanje v raziskavi. Vsi 

so videli pozitivne učinke raziskave in so pokazali zanimanje za njene rezultate. V nasprotju z 

učitelji začetniki so nekateri učitelji eksperti na raziskavo gledali sumničavo, v strahu. Učiteljici 

133 in 11 (glej prilogo 5.1) sta v raziskavi videli predvsem negativnost, napad na učitelje. Tak 

odziv bi lahko razložili s Hubermanovim modelom strokovnega razvoja, pri katerem avtor 

opozarja na možnost nezadovoljstva in nemoči pri učiteljih z daljšo delovno dobo.  

Učiteljica 12, s približno enako delovno dobo kot učiteljici 13 in 11, je ohranjala vedrino in 

optimizem ter je na raziskavo gledala pozitivno. Omenila je, da se stalno izobražuje in izkoristi 

vse možnosti za napredek. Tudi tak odziv lahko zasledimo v modelih strokovnega razvoja. 

Učitelji lahko težijo k napredku in podajanju znanj, lahko pa čutijo nemoč in odpor do 

sprememb. Menimo, da stik s študenti in sodelovanje v različnih raziskavah učitelja spodbudi 

k širšemu razmišljanju in k spremljanju novosti v stroki. Potem učitelj ne bo gledal na to, »da 

subjektivna mnenja učencev ne morejo biti podlaga za magistrsko delo« (Učitelj 11, priloga 

5.1). Menimo, da ravno takšni odzivi kažejo na pomembnost stalnega strokovnega razvoja, 

samoevalvacije in vključitve učiteljev v projekte izven šole. Tudi Hargreavesov in Fullanov 

model profesionalnega kapitala poudarja vlaganje v socialni kapital, v sodelovanje učiteljev.  

 

Uporaba Wubbelsovega modela je zelo učinkovita, vendar smo pri analizi rezultatov ugotovili, 

da učenci nekaterih dimenzij komunikacijskega stila učitelja (negotov, nezadovoljen) ne 

zaznavajo najbolje. Model je bil v osnovi oblikovan za učitelje in učence srednjih šol. 

Vprašalnik smo prilagodili, da bi ga približali razvojni stopnji učencev 4. in 5. razreda. Menimo, 

da smo bili pri tem le delno uspešni. Učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, so bili v večini 

primerov na prehodu iz stopnje konkretnih operacij na stopnjo formalnih operacij. Sprašujemo 

se, ali niso bili morda učenci (predvsem učenci četrtega razreda) premladi, da bi lahko 

konceptualizirali in posplošili nekatere trditve na vprašalniku. Pri anketiranju smo jim pri 

posameznih trditvah ponudili nekaj primerov, ki naj bi razjasnili pomen trditve, vendar smo 

dobili občutek, da so učenci pri odgovarjanju upoštevali samo tiste primere, ki smo jim jih 

navedli.  

Pri takšnem anketiranju sicer vedno obstaja tudi možnost, da so učenci ankete izpolnjevali na 

podlagi družbenih pričakovanj oz. so želeli ugajati svoji učiteljici. Po Kohlbergovi teoriji (1984, 

v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) so mlajši učenci v moralnem presojanju na 

konvencionalni stopnji. Radi bi ugajali, delali takšne stvari, za katere bodo pohvaljeni. Nekateri 

učenci so namreč med anketiranjem spraševali, kako naj odgovarjajo, da bodo učiteljico 

predstavili v dobri luči.   

 

Zaradi izpostavljenih pomislekov menimo, da je Wubbelsov model morda primernejši za 

starejše učence. Kljub izvedeni pilotni raziskavi na četrtošolcih so rezultati pokazali, da smo 

morda pilotno raziskavo izvedli na učencih, ki niso izražali kasnejšega vzorca raziskave. 

Med anketiranjem smo dobili vtis, da učenci v petem razredu že lahko odgovarjajo na takšen 

vprašalnik in da so fantje (na podlagi vprašanj, ki so jih postavljali) odgovarjali manj v skladu 

z družbenimi pričakovanji, vendar bi bilo treba te domneve preveriti v drugi raziskavi. 

                                                 
3 Točni podatki o sodelujočih v raziskavi so shranjeni v arhivu magistrskega dela. 
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Vtis, ki smo ga dobili o odnosih v razredu, ko smo vstopili v razred, se je v veliko primerih 

izkazal za pravilnega. Nekajkrat pa se je zgodilo, da naša pričakovanja v zvezi z odnosi v 

razredu, kakor smo jih začutili, niso bila v skladu z rezultati raziskave. Raziskava nas še enkrat 

opozarja na nevarnost prvega vtisa, ki je lahko tudi napačen (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Rezultati komunikacijskih stilov razrednih učiteljev začetnikov so bili blizu komunikacijskim 

stilom učiteljev ekspertov. Tudi samoocene učiteljev začetnikov niso kazale negotovosti in 

nezadovoljstva. Rezultat, ki kaže, da so komunikacijski stili razrednih učiteljev učinkoviti za 

kakovostno poučevanje, bi lahko povezali tudi s kakovostnim izobraževanjem učiteljev 

razrednega pouka. Učitelji začetniki (večina je imela eno leto delovne dobe) niso imeli težav 

pri prehajanju iz izobraževanja na poklicno pot. Menimo, da so med svojim izobraževanjem 

dobili dovolj informacij o zahtevnosti začetka poklicne poti. Večina učiteljev začetnikov se je 

k raziskovanju javila prostovoljno, zato menimo, da so bili v vzorec zajeti tisti učitelji začetniki, 

ki želijo aktivno raziskovati svoje poučevanje.    

 

Menimo, da je komunikacijske stile učiteljev smiselno raziskovati, saj dajejo vpogled v delo in 

vzpostavljene odnose v razredu. Model predstavlja dobro samoevalvacijsko orodje, ki učitelja 

usmerja v raziskovanje učinkovite učne prakse. V prihodnosti bi bilo smiselno oblikovati tudi 

model, ki bi raziskoval komunikacijo in odnose med učitelji in najmlajšimi učenci.    
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4 PRILOGE 
 

4.1 Dnevniški zapis avtorice raziskave – odzivi učencev in učiteljev, vtisi 

 

UČITELJICA 1 – UČITELJ ZAČETNIK (1 leto delovne dobe) 

 

Učiteljica se je za sodelovanje pri raziskavi javila sama. Učenci so dobro pripravljeni in vedo, 

da pridem.  

Med raziskovanjem učenci sprašujejo, so aktivni, vendar ne motijo procesa raziskovanja. 

Učiteljica rešuje anketo na hodniku pred razredom. 

 

Učiteljici se anketni vprašalnik ne zdi težak in z odgovarjanjem nima nobenih težav. 

 

Dobila sem vtis, da imajo učiteljica in učenci dober odnos. 

 

UČITELJICA 2 – UČITELJ ZAČETNIK (2 leti delovne dobe) 

 

Učiteljica se je za sodelovanje pri raziskavi javila sama. Učenci so dobro pripravljeni na 

anketiranje. Skupina je majhna, učenci veliko sprašujejo. Učencem se zdi anketa zanimiva. 

 

Učiteljici se zdi ocenjevanje samega sebe zahtevno. 

 

Dobila sem vtis, da imajo učenci in učiteljica srednje dober odnos. 

 

UČITELJICA 3 – UČITELJ ZAČETNIK (1 leto delovne dobe) 

 

Učiteljica je k raziskovanju privolila zaradi moje prošnje. Razred je zelo poln. Učenci niso 

pripravljeni na izpolnjevanje ankete. Velikokrat je težko ohranjati disciplino. Nekateri učenci 

veliko sprašujejo. Nekatera dekleta med anketiranjem sprašujejo, kaj morajo obkrožiti, da bodo 

učiteljico predstavile v najlepši možni luči.  

 

Učiteljici se odgovarjanje na anketo ne zdi zahtevno. 

 

Dobila sem vtis, da je razred zelo zahteven in da učiteljica z različnimi učenci vzpostavlja čisto 

različne odnose. 

 

UČITELJICA 4 – UČITELJ ZAČETNIK (1 leto delovne dobe) 

 

Učiteljica se je za sodelovanje pri raziskavi javila sama. Učenci so bili na anketiranje dobro 

pripravljeni. Anketiranje je potekalo brez težav. Učenci so s podvprašanji velikokrat preverjali 

svoje razumevanje trditev.  

 

Učiteljici odgovarjanje na anketo ni predstavljalo težav. 

 

Dobila sem vtis, da se zdi učencem učiteljica zelo stroga in da njihov odnos ni preveč topel. 
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UČITELJICA 5 – UČITELJ ZAČETNIK (1 leto delovne dobe) 

 

Učiteljica se je javila na mojo prošnjo. Razred je bil na anketiranje dobro pripravljen. Skupina 

je bila majhna. Učenci so postavljali smiselna vprašanja, pripombe. Postopek anketiranja je 

dobro tekel.   

 

Učiteljici se je zdelo odgovarjanje na anketni vprašalnik zelo zahtevno. 

 

Dobila sem vtis, da imajo učenci učiteljico zelo radi. 

 

UČITELJICA 6 – UČITELJ ZAČETNIK (1 leto delovne dobe) 

 

Učiteljica se je za sodelovanje pri raziskavi javila sama. Razred je bil pripravljen na anketiranje. 

Vzdušje v razredu je bilo zelo sproščeno. Učenci so veliko spraševali, upoštevali so moje 

nasvete in preverjali razumevanje svojih trditev. 

 

Učiteljici se odgovarjanje na vprašanja ni zdelo zahtevno. 

 

Med anketiranjem sem imela vtis, da imajo učenci in učiteljica zelo sproščen in topel odnos in 

da je okolje za učenje konstruktivno. 

 

UČITELJICA 7 – UČITELJ EKSPERT (7–18 let delovne dobe) 

 

Učiteljica se je preko šole javila, da bo sodelovala v raziskavi. Učenci so bili dobro pripravljeni 

na anketiranje. Razred je bil med anketiranjem precej naporen (veliko je bilo neumestnih 

vprašanj). 

 

Učiteljici se je zdelo odgovarjanje na anketni vprašalnik zelo zahtevno. 

 

Dobila sem vtis, da je učiteljica zelo stroga in da učenci to dobro vedo. Odzivi v razredu so bili 

večkrat prisotni pri dimenzijah nezadovoljen in strog. Dobila sem vtis, da med učenci in 

učiteljico ne vladajo topli odnosi.  

 

UČITELJICA 8 – UČITELJ EKSPERT (7–18 let delovne dobe) 

 

Učiteljica je v anketiranje privolila preko vodstva šole. Učenci so bili na anketiranje 

pripravljeni. Anketiranje je potekali gladko. Predvsem fantje so veliko spraševali. 

 

Učiteljici se je zdelo samoocenjevanje zelo zahtevno. 

 

Dobila sem vtis, da ima učiteljica z večino učencev dober odnos, nekateri učenci pa so izstopali 

in pri teh sem dobila občutek, da se z učiteljico ne razumejo najbolje.  

 

UČITELJICA 9 – UČITELJ EKSPERT (7–18 let delovne dobe) 

 

Učiteljica se je za raziskovanje javila preko vodstva šole. Vzdušje v razredu je bilo zelo 

sproščeno. Učenci so bili dobro pripravljeni na anketiranje. Veliko so spraševali in preverjali 

svoje razumevanje trditev. 

 

Učiteljici se je zdelo samoocenjevanje zelo zahtevno. 
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Dobila sem vtis, da je učiteljica zelo stroga, vendar ima kljub temu z učenci prijeten, topel in 

prijateljski odnos. 

 

UČITELJICA 10 – UČITELJ EKSPERT (19–30 let delovne dobe) 

 

Učiteljica se je za raziskovanje javila preko vodstva šole. Učenci so bili na anketiranje zelo 

dobro pripravljeni. Skupina je bila majhna. Učenci so veliko spraševali in bili so zelo 

pripravljeni na sodelovanje.  

 

Učiteljici se je samoocenjevalo zdelo izjemno zahtevno. 

 

Dobila sem vtis, da se učenci učiteljice zelo bojijo. 

 

UČITELJICA 11 – UČITELJ EKSPERT (nad 30 let delovne dobe) 

 

Učiteljica je privolila v raziskovanje (vendar nisem dobila vtisa, da jo je sodelovanje v raziskavi 

zanimalo oz. veselilo).  

Razred ni bil dobro pripravljen na anketiranje. Učenci so mirno izpolnjevali anketo. Ni bilo 

veliko vprašanj. Zaradi neodzivnosti sem učencem sama postavljala vprašanja in z njimi 

preverjala razumevanje trditev. 

  

Učiteljica je med izpolnjevanjem napisala tudi svoje misli v zvezi s tem raziskovanjem. 

»Večina trditev je negativno nastrojenih – pri 10-letnih učencih bi to pomenilo, da je z učiteljico 

marsikaj narobe, če jo morajo ocenjevati na tak način in prepoznavati pri njej slabe lastnosti. 

Učiteljski poklic je popolnoma razvrednoten, učitelji nespoštovani s strani učencev, staršev in 

vodstva. Taka raziskava prav gotovo ne pripomore k temu. Mogoče bi raje raziskali lastnosti 

učencev, staršev. Mnenja učencev o učiteljici so subjektivna. Kako so lahko subjektivna mnenja 

podlago za magistrsko – znanstveno delo?« 

 

Moj vtis o učiteljici je bil, da je učiteljica zelo razočarana in nezadovoljna ter da z učenci nima 

toplih medosebnih odnosov. 

 

UČITELJICA 12 – UČITELJ EKSPERT (19–30 let delovne dobe) 

 

Učiteljica se je za sodelovanje pri raziskavi javila sama. Učenci so bili na anketiranje zelo dobro 

pripravljeni. V razredu je vladalo sproščeno in delovno vzdušje. Učenci so sodelovali in veliko 

spraševali. Pri trditvah, ki so se navezovale na dimenzije pomaga in razumevajoča, so učenci 

spraševali, če lahko najboljši oceni dodajo oceno +.  

 

Učiteljica je bila do raziskave zelo pozitivna. Omenila je, da se redno izobražuje in da v svojem 

poklicu uživa.  

 

Izpolnjevanje ankete ji ni povzročalo težav. 

 

Občutek sem dobila, da imajo učenci zelo radi svojo učiteljico, da jo spoštujejo in se od nje 

veliko naučijo. 

 

UČITELJICA 13 – UČITELJ EKSPERT (nad 30 let delovne dobe) 
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Učiteljica je raziskovanje sprejela zelo pozitivno. Bila je pripravljena na to, da sodelujejo njeni 

učenci. Ko pa je pregledala anketi vprašalnik, na katerega bi morala podati samooceno, se je 

odločila, da se ji zdi anketni vprašalnik neprimeren. Bila je zgrožena nad trditvami (3, 7, 11, 

19, 23, 24, 27, 35, 36, 39, 43, 47) in je zavrnila sodelovanje. Zdelo se ji je, da je raziskava 

neprimerna. Bila je tudi na splošno skeptična do raziskovanja.  

 

Z učenci smo izvedli vprašalnik in ga vključili v raziskavo. Učiteljice v raziskavo nismo zajeli. 

 

Razred je bil pri anketiranju zelo pozitiven. Bili so pripravljeni sodelovati. Po obrazložitvi so 

spraševali pri vsaki trditvi, za katero niso bili povsem prepričani, da jo razumejo. 

 

Moj vtis je bil, da je bilo učiteljico predvsem strah, da bi jo učenci ocenili bolj negativno, kot  

bi se ocenila sama. 

 

Ocenjujem, da učiteljici nisem dovolj natančno predstavila ciljev raziskave in jo je mogoče prav 

to odvrnilo od sodelovanja v raziskavi. 
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4.2 Analiza komunikacijskega stila za posameznega učitelja 
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4.3 Prošnja za soglasje 

 
 

Spoštovani starši! 

 

Sem absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in pišem 

magistrsko delo, v katerem raziskujem komunikacijski stil učiteljev. 

Prosila bi vas za dovoljenje, da v raziskavi sodeluje tudi vaš otrok. Izpolnjeval bo anonimni 

vprašalnik o učiteljevem vedenju pri vodenju razreda.  

Z dovoljenjem, da lahko vaš otrok sodeluje v raziskavi, mi boste pri pisanju magistrskega dela 

zelo pomagali. 

 

Za sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 

 

Lep pozdrav 

 

Kristina Bogataj 

 

 

 

Potrjujem, da lahko moj otrok _____________________________________ sodeluje v 

raziskavi, ki poteka v sklopu pisanja magistrske naloge Kristine Bogataj.  

 

 

 

 

      Podpis staršev: ______________________ 
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4.4 Prirejen vprašalnik za učence 

 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 
(prirejeno po: Wubbels, Creton, Levy in 

Hooymayers, 1993, str. 24–27) 

 

 nikoli    vedno 

1. Učiteljica je videti navdušena, ko poučuje. 
 

1.  0 1 2 3 4 

2.  
 

Učiteljica nam zaupa. 2.  0 1 2 3 4 

3.  
 

Učiteljica je videti, kot da ni prepričana sama vase. 3.  0 1 2 3 4 

4.  
 

Učiteljica se včasih nepričakovano razjezi. 4.  0 1 2 3 4 

5. 
 

Učiteljica jasno (razumljivo) razloži učno snov. 5.  0 1 2 3 4 

6. 
 

Če se z učiteljico ne strinjamo, nam dovoli, da se lahko o tem 
pogovorimo. 

6.  0 1 2 3 4 

7. 
 

Učiteljica se obotavlja (čaka) in se težko odloči, kaj bo 
naredila.  

7.  0 1 2 3 4 

8. 
 

Učiteljica se hitro razjezi. 8.  0 1 2 3 4 

9. 
 

Kadar učiteljica govori, smo pozorni.  9.  0 1 2 3 4 

10. 
 

Če česa ne razumemo, je učiteljica to pripravljena še enkrat 
razložiti. 

10.  0 1 2 3 4 

11. 
 

Večkrat izgleda, kakor da učiteljica ne ve, kaj naj naredi. 11.  0 1 2 3 4 

12. 
 

Učiteljica nas opozori, že če čisto malo prekršimo pravila. 12.  0 1 2 3 4 

13. 
 

Učiteljica ve za vse, kar se dogaja v razredu. 13.  0 1 2 3 4 

14. 
 

Če želimo kaj povedati, nas ta učiteljica posluša. 14.  0 1 2 3 4 

15. 
 

Učiteljica nam pusti, da ji ukazujemo, da smo glavni. 15.  0 1 2 3 4 

16. 
 

Ta učiteljica težko potrpi z nami (je nepotrpežljiva). 16.  0 1 2 3 4 
 

17. 
 

Učiteljica dobro vodi razred. 17.  0 1 2 3 4 

18. 
 

Ko česa ne razumemo, to učiteljica hitro ugotovi. 18.  0 1 2 3 4 

19. 
 

Ko uganjamo norčije (norimo po razredu), ta učiteljica ne ve, 
kaj naj naredi.  

19.  0 1 2 3 4 

20. 
 

S to učiteljico se lahko hitro skregamo. 20.  0 1 2 3 4 

OŠ: _______________________________________ 
Razred: ____________________________________ 
Starost: ____________________________________ 
Spol:  M    Ž 
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21. 
 

Učiteljica je samozavestna (prepričana vase, zaupa si). 21.  0 1 2 3 4 

22. 
 

Učiteljica je potrpežljiva. 22.  0 1 2 3 4 

23.  
 

Iz te učiteljice se je lahko norčevati. 23.  0 1 2 3 4 

24. 
 

Učiteljica je sarkastična (se norčuje iz nas, govori, da smo 
naredili dobro, a pri tem čutimo, da se nam posmehuje in 
misli, da smo naredili slabo). 

24.  0 1 2 3 4 

25. 
 

Učiteljica nam pomaga pri delu pri pouku. 25.  0 1 2 3 4 

26. 
 

Učiteljica dovoli, da o nekaterih stvareh v razredu odločamo 
mi. 

26.  0 1 2 3 4 

27. 
 

Ta učiteljica misli, da goljufamo. 27.  0 1 2 3 4 

28. 
 

Učiteljica je stroga (pričakuje, da se bomo vseh dogovorov in 
pravil držali stoodstotno). 

28.  0 1 2 3 4 

29. 
 

Učiteljica ima z nami prijateljski odnos (je prijateljska). 29.  0 1 2 3 4 

30. 
 

Učiteljica dovoli, da lahko vplivamo na njene odločitve 
(upošteva naše mnenje). 

30.  0 1 2 3 4 

31. 
 

Učiteljica misli, da o ničemer nič ne vemo. 31.  0 1 2 3 4 

32. 
 

Med poukom moramo biti tiho. 32.  0 1 2 3 4 

33.  
 

Na učiteljico se lahko zanesemo (da nam bo pomagala, da bo 
upoštevala dogovor …). 

33.  0 1 2 3 4 

34. 
 

Učiteljica nam dovoli, da se med poukom sprehajamo po 
razredu. 

34.  0 1 2 3 4 

35. 
 

Učiteljica nas zasmehuje/ponižuje. 35.  0 1 2 3 4 

36. 
 

Učiteljica nam daje težke teste. 36.  0 1 2 3 4 

37. 
 

Učiteljica ima smisel za humor. Z njo se lahko nasmejemo. 37.  0 1 2 3 4 

38. 
 

Ta učiteljica pusti, da se pri pouku izmuznemo (da nismo 
kaznovani) in si lahko v razredu marsikaj dovolimo. 

38.  0 1 2 3 4 

39. 
 

Učiteljica misli, da šolskih stvari ne znamo narediti dobro. 39.  0 1 2 3 4 

40. 
 

Učiteljica od nas veliko pričakuje (njeni standardi so visoki, 
veliko zahteva). 

40.  0 1 2 3 4 

41. 
 

Ta učiteljica dobro sprejme šalo (če se učenci pohecajo). 41.  0 1 2 3 4 

42. 
 

Učiteljica nam da med poukom veliko odmora. 42.  0 1 2 3 4 

43. 
 

Učiteljica je videti nezadovoljna.  43.  0 1 2 3 4 

44. 
 

Učiteljica je stroga, ko ocenjuje. 44.  0 1 2 3 4 
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45. 
 

Učiteljica naredi, da je v razredu prijetno. 45.  0 1 2 3 4 

46. 
 

Učiteljica nam velikokrat popusti (ne naredi tistega, kar je 
zagrozila). 

46.  0 1 2 3 4 

47. 
 

Učiteljica nam ne zaupa, vedno nekaj sumi. 47.  0 1 2 3 4 

48. 
 

Učiteljice se bojimo. 48.  0 1 2 3 4 
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4.5 Vprašalnik za učitelje 

 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE (prirejeno 

po: Wubbels, Creton, Levy in 

Hooymayers, 1993, str. 24–27) 

  nikoli    vedno 

1. Učiteljica je videti navdušena, ko poučuje. 
 

0 1 2 3 4 

2.  
 

Učiteljica nam zaupa. 0 1 2 3 4 

3.  
 

Učiteljica je videti, kot da ni prepričana sama vase. 0 1 2 3 4 

4.  
 

Učiteljica se včasih nepričakovano razjezi. 0 1 2 3 4 

5. 
 

Učiteljica jasno (razumljivo) razloži učno snov. 0 1 2 3 4 

6. 
 

Če se z učiteljico ne strinjamo, nam dovoli, da se o tem 
lahko pogovorimo. 

0 1 2 3 4 

7. 
 

Učiteljica se obotavlja (čaka) in se težko odloči, kaj bo 
naredila.  

0 1 2 3 4 

8. 
 

Učiteljica se hitro razjezi. 0 1 2 3 4 

9. 
 

Kadar učiteljica govori, smo pozorni.  0 1 2 3 4 

10. 
 

Če česa ne razumemo, je učiteljica to pripravljena še 
enkrat razložiti. 

0 1 2 3 4 

11. 
 

Večkrat izgleda, izgleda, kakor da učiteljica ne ve, kaj naj 
naredi. 

0 1 2 3 4 

12. 
 

Učiteljica nas opozori, že če čisto malo prekršimo pravila. 0 1 2 3 4 

13. 
 

Učiteljica ve za vse, kar se dogaja v razredu. 0 1 2 3 4 

14. 
 

Če želimo kaj povedati, nas ta učiteljica posluša. 0 1 2 3 4 

15. 
 

Učiteljica nam pusti, da ji ukazujemo, da smo glavni. 0 1 2 3 4 

16. 
 

Ta učiteljica težko potrpi z nami (je nepotrpežljiva). 0 1 2 3 4 
 

17. 
 

Učiteljica dobro vodi razred. 0 1 2 3 4 

18. 
 

Ko česa ne razumemo, to učiteljica hitro ugotovi. 0 1 2 3 4 

19. 
 

Ko uganjamo norčije (norimo po razredu), ta učiteljica ne 
ve, kaj naj naredi.  

0 1 2 3 4 

20. 
 

S to učiteljico se lahko hitro skregamo. 0 1 2 3 4 

Predstavljajte si, da ste učenka v svojem razredu. Kako bi videli sebe kot učiteljico? 

Osnovne šola: _______________________________ 

Razred: ____________________________________ 

Leta delovne dobe: ___________________________ 
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21. 
 

Učiteljica je samozavestna (prepričana vase, zaupa si). 0 1 2 3 4 

22. 
 

Učiteljica je potrpežljiva. 0 1 2 3 4 

23.  
 

Iz te učiteljice se je lahko norčevati. 0 1 2 3 4 

24. 
 

Učiteljica je sarkastična (se norčuje iz nas, govori, da smo 
naredili dobro, a pri tem čutimo, da se nam posmehuje in 
misli, da smo naredili slabo ). 

0 1 2 3 4 

25. 
 

Učiteljica nam pomaga pri delu pri pouku. 0 1 2 3 4 

26. 
 

Učiteljica dovoli, da o nekaterih stvareh v razredu 
odločamo mi. 

0 1 2 3 4 

27. 
 

Ta učiteljica misli, da goljufamo. 0 1 2 3 4 

28. 
 

Učiteljica je stroga (pričakuje, da se bomo vseh dogovorov 
in pravil držali stoodstotno. 

0 1 2 3 4 

29. 
 

Učiteljica ima z nami prijateljski odnos (je prijateljska). 0 1 2 3 4 

30. 
 

Učiteljica dovoli, da lahko vplivamo na njene odločitve 
(upošteva naše mnenje). 

0 1 2 3 4 

31. 
 

Učiteljica misli, da o ničemer nič ne vemo. 0 1 2 3 4 

32. 
 

Med poukom moramo biti tiho. 0 1 2 3 4 

33.  
 

Na učiteljico se lahko zanesemo (da nam bo pomagala, da 
bo upoštevala dogovor …). 

0 1 2 3 4 

34. 
 

Učiteljica nam dovoli, da se med poukom sprehajamo po 
razredu. 

0 1 2 3 4 

35. 
 

Učiteljica nas zasmehuje/ponižuje. 0 1 2 3 4 

36. 
 

Učiteljica nam daje težke teste. 0 1 2 3 4 

37. 
 

Učiteljica ima smisel za humor. Z njo se lahko nasmejemo. 0 1 2 3 4 

38. 
 

Ta učiteljica pusti, da se pri pouku izmuznemo (da nismo 
kaznovani) in si lahko v razredu marsikaj dovolimo. 

0 1 2 3 4 

39. 
 

Učiteljica misli, da šolskih stvari ne znamo narediti dobro. 0 1 2 3 4 

40. 
 

Učiteljica od nas veliko pričakuje (njeno standardi so 
visoki, veliko zahteva). 

0 1 2 3 4 

41. 
 

Ta učiteljica dobro sprejme šalo (če se učenci pohecajo). 0 1 2 3 4 

42. 
 

Učiteljica nam da med poukom veliko odmora. 0 1 2 3 4 

43. 
 

Učiteljica je videti nezadovoljna.  0 1 2 3 4 

44. 
 

Učiteljica je stroga, ko ocenjuje. 0 1 2 3 4 
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45. 
 

Učiteljica naredi, da je v razredu prijetno. 0 1 2 3 4 

46. 
 

Učiteljica nam velikokrat popusti (ne naredi tistega, kar je 
zagrozila). 

0 1 2 3 4 

47. 
 

Učiteljica nam ne zaupa, vedno nekaj sumi. 0 1 2 3 4 

48. 
 

Učiteljice se bojimo. 0 1 2 3 4 

 

 


