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POVZETEK 

 

Učitelji se pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu spoprijemajo z vedno novimi izzivi, ki 

so v zdajšnjem času povezani tudi z veliko raznolikostjo učencev pri pouku. Učiteljeva 

temeljna naloga je, da vodi in spodbuja učence ter vsakemu izmed njih omogoča optimalen 

napredek in razvoj. To od učitelja zahteva razumevanje in sprejemanje različnih značilnosti 

učencev ter pripravljenost na spreminjanje in prilagajanje pouka učenčevim značilnostim. 

V doktorski disertaciji se zato osredinjamo na prilagajanje pouka predznanju učencev in 

njihovim interesom; to sta dva izmed temeljnih dejavnikov kakovostnega pouka. Za 

učinkovito učenje sta namreč pomembna poznavanje in upoštevanje predznanja učencev, 

s čimer se nova dejstva in posplošitve povezujejo in tvorijo novo znanje pa tudi povezanost 

učnih vsebin z učenčevimi interesi. Kadar je novo znanje povezano z učenčevimi interesi, 

je to za učence »smiselno«, to pa dodatno dviguje njihovo motivacijo za učenje in vztrajanje 

v tem procesu.  

V teoretičnih izhodiščih predstavljamo pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev kot 

temeljni dejavnik kakovostnega pouka, učiteljev profesionalni razvoj in dejavnike 

njegovega spodbujanja, pri čemer smo pozornost namenili predvsem učiteljevim 

pojmovanjem o prilagajanju pouka, pomenu učiteljeve vključenosti v načrtovanje lastnega 

profesionalnega razvoja in pomenu delovnega okolja. Posebej sta poudarjena vodenje šole 

in njegova vloga pri učiteljevem vključevanju v izobraževanje in spodbujanju 

profesionalnega razvoja. 

Skladno s postavljenimi raziskovalnimi vprašanji smo izpeljali raziskavo, ki jo predstavljamo 

v empiričnem delu. Vanjo je bilo vključenih 723 osnovnošolskih učiteljev iz vseh devetih 

območnih enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Z instrumentom, oblikovanim 

posebej za namen raziskave, ugotavljamo učiteljevo presojo pomena in potrebe po 

prilagajanju pouka učenčevemu predznanju in interesom, učiteljevo zaznavanje lastnega 

vzgojno-izobraževalnega dela na področju prilagajanja pouka ter razkorak med njihovo 

oceno potrebe in dejanskim prilagajanjem pouka, učiteljevo zaznavanje lastne 

usposobljenosti za prilagajanje pouka in zaznavanje prispevka učiteljev k učni uspešnosti 

učencev ter povezanost različnih dejavnikov s temi učiteljevimi zaznavanji. Glavni izsledki 

raziskave kažejo, da je učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 

povezano s tremi področji, in sicer z vrednotenjem prilagajanja pouka, vrednotenjem 

učiteljevega dela in poklica ter z vrednotenjem institucije. Pri vrednotenju na teh treh 
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področjih so se pokazale statistično pomembne razlike med učitelji različnih skupin glede 

na delovno dobo oz. fazo profesionalnega razvoja, njihov strokovni naziv, delovno mesto 

in spol. Glede na razlike med učitelji z različno dolgo delovno dobo lahko govorimo o treh 

obdobjih učiteljevega profesionalnega razvoja, ki smo jih poimenovali zgodnje, srednje in 

zrelo obdobje. Ugotovili smo, da se pri vrednotenju prilagajanja pouka učitelji v zgodnjem 

in srednjem obdobju ne razlikujejo. Statistično pomembne razlike se pokažejo šele v 

tretjem, tj. zrelem obdobju. Raziskava je med drugim tudi pokazala, da učitelji razrednega 

pouka višje ocenjujejo pomen prilagajanja pouka in prispevek učiteljevega poučevanja k 

učenčevemu učnemu uspehu kot učitelji predmetnega pouka. Korelacijska in regresijska 

analiza sta pokazali, da so učiteljeva stališča povezana z učiteljevo presojo ovir pri 

prilagajanju pouka. Rezultati regresijskih analiz so pokazali tudi vplivne dejavnike na 

učiteljevo zaznavanje lastnega poučevanja, presojo lastne usposobljenosti za prilagajanje 

pouka, ki temelji na individualiziranem pristopu, presojo učiteljevega prispevka k 

učenčevemu uspehu in na učiteljeva stališča.  

Izsledki naše raziskave so potrdili, da je kompetenca 'prilagajanje pouka' ena 

najkompleksnejših kompetenc, ki se v polnosti razvije v višjih fazah učiteljevega 

profesionalnega razvoja. Te ugotovitve so skladne z izsledki novejših raziskav s področja 

modelov profesionalnega razvoja učiteljev. Pomembno je poudariti, da je pridobivanju 

kompetence 'prilagajanje pouka' treba nameniti načrtno pozornost v vseh obdobjih 

profesionalnega razvoja. Izhajajoč iz ugotovitev naše raziskave ter drugih spoznanj s 

področja učenja učiteljev in njihovega profesionalnega razvoja, smo oblikovali model 

izobraževanja za razvijanje kompetence 'prilagajanje pouka'. Model temelji na načelu 

kontinuitete, kolegialnem sodelovanju ter na podpori in konstruktivističnem pristopu, 

katerega osrednji del predstavljata spodbujanje kognitivnega konflikta in nudenje 

prilagojene podpore pri njegovem reševanju. V vseh fazah modela smo bili pozorni na tri 

dejavnike, ki so se v naši raziskavi pokazali kot pomembno povezani z učiteljevim 

poučevanjem, ki temelji na individualiziranem poučevanju, to so: vrednotenje prilagajanja 

pouka, vrednotenje učiteljevega dela in poklica ter vrednotenja institucije. 

 

Ključne besede: učna diferenciacija in individualizacija, prilagajanje pouka, izobraževanje 

učiteljev, stališča učiteljev, osnovna šola  
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ABSTRACT 

 

Teachers face new challenges every day and currently these challenges are strongly 

connected with the great diversity of their students. The teacher’s main task is to guide and 

support his/her students and enable the optimal progression and development to each one 

of them. This demands teacher’s understanding and recognition of different students’ 

characteristics and readiness to change and differentiate instruction. In the doctoral 

dissertation, we therefore focus on differentiating instruction to students’ previous 

knowledge and their interests; these are namely two fundamental factors of quality 

instruction. Effective learning is based on knowing and acknowledging students’ previous 

knowledge with which new facts and generalizations are constructed and transformed into 

new knowledge as well as linking the learning contents with students’ interests. When new 

knowledge is connected to students’ interests, it is “meaningful” to the students, which 

increases their motivation for learning and persisting in this process. 

In the theoretical part we present the meaning of differentiating instruction to students’ 

characteristics as an essential factor of quality instruction, teacher’s professional 

development and factors of its encouragement. Within that, we paid special attention to the 

teacher’s conceptions of differentiated instruction, the importance of teacher’s involvement 

in his/her own planning of professional development and the importance of work 

environment. School leadership and its role in teacher’s involvement in teacher education 

and support of professional development are particularly highlighted.  

In accordance with the research questions, we carried out the research, presented in the 

empirical part. We included 723 primary school teachers from all nine regional units of the 

National Education Institute Slovenia. With the help of the instrument, designed specifically 

for the purpose of the research, we investigated the teacher’s perceptions of the importance 

and the need for instruction differentiated according to students’ previous knowledge and 

interests, teacher’s perception of their own pedagogical work in the field of differentiated 

instruction and the discrepancy between the estimated need and the actual differentiation 

of instruction as well as the teacher’s contribution to students’ learning success and the 

intertwinement of different factors with the above mentioned teacher’s perceptions. 

The main findings of the research show that teaching based on the individualised approach 

is connected to three different areas; the area of evaluation of differentiated instruction, the 

area of the evaluation of teacher’s work and profession and the area of the institution 
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evaluation. There were statistically significant differences in evaluation of these three areas 

between teachers of different groups in reference to the number of years of teaching or 

phase of professional development, their professional title, work position and gender. 

Regarding the differences between teachers in reference to the number of years of 

teaching, we can identify three stages of teacher’s professional development that we called 

early stage, middle stage and mature stage of professional development. We found out 

that in evaluation of differentiated instruction teachers in the early and middle stages do 

not differ. There are, however, statistically significant differences shown in the third i.e. 

mature stage of professional development. The research also showed that primary 

teachers attribute higher ranks to the meaning of differentiated instruction and the 

contribution of teaching to the student’s learning success than specialist subject teachers. 

Correlation and regression analyses show that teacher’s opinions are connected to the 

teacher’s judgment of obstacles in differentiating instruction. The results of regression 

analysis also show the factors that influence teacher’s perception of his/her own teaching, 

judgment of his/her own competence for differentiating instruction that is based on 

individualised approach, judgment of the teacher’s contribution to the student’s learning 

success and teacher’s perceptions. 

The findings of our research confirmed that the competence “differentiating instruction” is 

one of the most complex competences in teaching, which is only fully developed in higher 

stages of the teacher’s professional development. These results comply with the current 

research findings from the field of teacher’s professional development models. It is 

important to stress that intentional attention should be devoted to gaining the competence 

“differentiating instruction” in all the stages of professional development. Based on our 

research findings and other findings from the field of teachers’ professional development 

we designed a training model for developing the competence “differentiating instruction”. 

The model is based on the principle of continuity, peer cooperation and on the support and 

constructivist approach the focal part of which is facilitating cognitive conflict and offering 

adapted support in the process of solving it. In all the phases of the model we were attentive 

of the three factors that proved to be crucially connected to teacher’s teaching which is 

based on individualised teaching, i.e. evaluation of differentiated instruction, evaluation of 

teacher’s work and profession and institution evaluation.  

Key words: individualisation and differentiation, differentiated instruction, teacher education 

and training, teacher perceptions, primary school 
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UVOD 

Evropski dokumenti (Lizbonska strategija, 2000; Komisija evropskih skupnosti, 2007) v 

izobraževanju poudarjajo pomen posameznikovih kompetenc, potrebnih za uspešno 

življenje in delovanje posameznika v družbi znanja. Za kakovostno razvijanje 

posameznikovih kompetenc je ključnega pomena pouk. Še posebej pomembno je 

posameznemu učencu prilagojeno poučevanje, ki maksimalno spodbuja učenčevo 

kognitivno delovanje in njegovo zanimanje ter mu tako omogoča doseganje boljših učnih 

rezultatov.  

Strokovna prizadevanja so torej usmerjena v prepoznavanje in upoštevanje individualnih 

razlik med učenci, da bo pouk čim bolj kakovosten in da bo vodil k postavljenim 

kompetencam za učence 21. stoletja (Bela knjiga, 2011). V Sloveniji je bila v Zakonu o 

osnovni šoli (1996) z namenom večjega upoštevanja različnosti učencev in njihovih potreb 

opredeljena zahteva po diferenciaciji pouka v različnih obdobjih osnovnošolskega 

izobraževanja. Pri pouku v prvem triletju in v večjem deležu ur drugega triletja sta pomembni 

notranja učna diferenciacija in individualizacija, ki se izvajata v heterogenih oddelkih 

učencev. V njih se individualne zmožnosti, potrebe in želje učencev skušajo upoštevati 

»znotraj razredov, in sicer z variiranjem učnih ciljev in vsebin, socialnih učnih oblik, učnih 

metod in učnih medijev ter z vključevanjem individualizirane učne pomoči in drugih 

specialnih korektivnih in kompenzatornih ukrepov« (Strmčnik, 2001, str. 378). Primerjava 

Zakona o osnovni šoli iz leta 1996 in leta 2006 pokaže, da se po novem zakonu notranja 

diferenciacija razširja na celotno osnovnošolsko izobraževanje, pri čemer je zelo 

pomembno, da učitelj čim bolj poglobljeno spoznava učence in jim ponuja optimalne pogoje 

za doseganje dobrih učnih rezultatov. C. A. Tomlinson s sodelavci (2003) učno diferenciacijo 

in individualizacijo opredeljuje kot prilagajanje pouka, pri katerem učitelj proaktivno prilagaja 

vsebine, proces (pristope, učne metode in učne oblike), vire, učne dejavnosti in izdelke 

učencev da bi – izhajajoč iz različnih značilnosti učencev – omogočil maksimalne učne 

priložnosti vsakemu učencu v razredu.  

Številni avtorji, ki poudarjajo pomen prilagajanja pouka učenčevim značilnostim (npr. 

Strmčnik, 1987; Tomlinson, 1999), trdijo, da so razlike med učenci tako zelo velike, da brez 

prilagajanja poučevanja posameznim značilnostim učencev ti ne morejo napredovati. 
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Strmčnik (1987) pravi, da učitelj, ki vidi le povprečje razreda, vzpostavi enak in šabloniziran 

odnos do učencev; tako šablonizirano tudi poučuje. Jackson (2010) zato priporoča, da učitelj 

začne poučevati tam, kjer so učenci »o(b)stali«. Razloge za nujnost poznavanja značilnosti 

učencev nazorno pojasnijo C. A. Tomlinson s sodelavci (Tomlinson, 1999, 2003; Tomlinson 

in Cunningham Edison, 2003; Tomlinson in Imbeau, 2010), ki trdijo, da bo tisti učitelj, ki 

poleg tega, da ve, kaj poučuje, tudi ve, koga poučuje, verjetneje vedel, kako naj skladno z 

značilnostmi posameznih učencev tudi prilagaja poučevanje. C. A. Tomlinson (2010) 

poudarja tudi kompleksnost in zahtevnost prilagajanja pouka ter opozarja, da popolno 

upoštevanje in izvajanje vseh vidikov prilagajanja pouka pravzaprav ni mogoče. Zato je 

temeljno prizadevanje učiteljev k vedno bolj poglobljenemu zavedanju in razumevanju 

ključnih elementov prilagajanja poučevanja. Avtorica (Tomlinson, 2010) pravi, da mora 

učitelj resnično verjeti, da se bodo učenci najbolje učili takrat, ko jim bodo omogočene 

različne poti do uspeha. Prilagajanje pouka torej ni občasni organizacijski ukrep ali model 

oz. pristop, ampak predstavlja učiteljevo celostno naravnanost oz. njegovo filozofijo 

poučevanja. Različni avtorji z vidika teoretičnih konceptov (Anderson, 2007; McTighe in 

Brown, 2005; Rock, Greg, Ellis in Gable, 2008; Strmčnik 2001) in empiričnih raziskav v 

praksi (Brimijoin, 2005; Jackson, 2010; Kalin, Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2011; Kalin, 

Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2009; Lewis in Batts, 2005; Peklaj idr., 2009; Rock idr., 2008) 

ugotavljajo in potrjujejo pomen prilagajanja pouka posameznim učencem na podlagi njihovih 

različnih značilnosti.  

Treba je poudariti, da izsledki kognitivne znanosti/nevroedukacije pedagoške delavce 

oskrbujejo s ključnimi informacijami, potrebnimi za globlje razumevanje procesa učenja in s 

tem možnosti za učinkovitejše organiziranje pouka (Rutar Ilc, 2014; Tancig, 2014). Nova 

spoznanja o delovanju možganov lahko učiteljem pomagajo pri izbiri načinov poučevanja 

(Sousa in Tomlinson, 2011; Tokuhama - Espinoza, 2013, v Rutar Ilc, 2014), ki jim 

omogočajo delati »pametneje« in ne le še bolj marljivo (Sousa, 2013, v Rutar Ilc, 2014). 

Globlje poznavanje procesov učenja in poučevanja učiteljem pomaga ponotranjiti 

pojmovanja pouka, ki temeljijo na zavedanju različnosti učencev in prepričanju, da učitelj 

pomembno vpliva na učenčevo učenje in znanje. C. A. Tomlinson (2010) poudarja, da je 

kakovosten pouk mogoč, le če so učiteljeva pojmovanja in njegovi načini delovanja 

usklajeni. 
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Čeprav se v procesu usposabljanja študentje – prihodnji učitelji – seznanijo s pomenom 

prilagajanja pouka, raziskave opozarjajo (Rock idr., 2008; Tomlinson idr., 2003), da učitelji 

ne prilagajajo pouka prav pogosto. Nekatere tuje raziskave (Benjamin, 2002; Brimijoin, 

2005; Rock idr., 2008; Tomlinson idr., 2003; Wormeli, 2005) izpostavljajo najpogostejše 

razloge za učiteljevo nepripravljenost na prilagajanje pouka. Med njimi so napačne 

predstave o tem, kaj pomeni prilagajanje (Rock idr., 2008) in negativna stališča do 

prilagajanja pouka (Benjamin, 2002; Brimijoin, 2005; Carolan in Guinn, 2007; Rock idr., 

2008; Tomlinson idr., 2003; Wormeli, 2005), ki učitelje ovirajo pri tem, da bi poskusili 

elemente svojega poučevanja prilagoditi potrebam posameznih učencev oziroma skupin 

učencev. Za boljše razumevanje učenja, poučevanja in dogajanja v razredu ter spreminjanje 

stališč, pojmovanj in ravnanj je nujno tudi učiteljevo reflektivno razmišljanje o pouku in 

poklicnih vlogah ter s tem pridobivanje globljega pogled nase kot profesionalca (Korthagen 

in Vasalos, 2005). Učiteljeva sposobnost usmerjanja lastnega učenja (Korthagen, 2009) in 

prevzemanje aktivne vloge v procesu konstruiranja lastnega znanja (Valenčič Zuljan, 2001) 

namreč predstavljata pomembne temelje za učiteljevo spreminjanje lastne pedagoške 

prakse. C. Danielson (2011) pri tem poudarja, da spreminjanje pedagoške prakse ni 

potrebno samo in predvsem zato, ker bi bil pouk slab in bi ga bilo treba izboljšati, ampak 

preprosto zato, ker je poučevanje tako zahtevno, da ga je vedno mogoče in treba spreminjati 

in izboljševati. C. Razdevšek Pučko (2000) ter T. Devjak in A. Polak (2007) menijo, da 

učiteljevo spreminjanje lastne pedagoške prakse, torej ravnanja, temelji predvsem na 

učiteljevem spreminjanju stališč in pojmovanj, zato je uvajanje pedagoških sprememb vedno 

proces, ki poteka počasi in postopoma. Pri tem pa učitelji potrebujejo spodbudo in podporo 

(Fullan, 2016). 

Spreminjanje vzgojno-izobraževalnega dela učiteljev je torej ena temeljnih značilnosti 

njihovega profesionalnega razvoja, ki se začne že med študijem oz. v obdobju predkariere 

(Javrh, 2008). Poznavanje značilnosti delovanja učiteljev v različnih obdobjih 

profesionalnega razvoja pa jim omogoča razumevanje različnih vlog v določenih obdobjih in 

ustrezno pripravljenost na različne izzive, ki se pojavljajo v posameznih obdobjih.  

Avtorji (Berliner, Huberman, v Valenčič Zuljan in Kalin, 2007; Fuller, 1969; Javrh, 2008; 

Valenčič Zuljan, 2012; van der Lans, van de Grift in van Veen, 2017) različnih faznih 

modelov učiteljevega profesionalnega razvoja ugotavljajo, da se v učiteljevem 

profesionalnem razvoju spreminja njegovo razmišljanje in delovanje oz. njegove strokovne 
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kompetence, da se spoprijema z različnimi dilemami in s skrbmi. Te spremembe se dogajajo 

po nekakšnih fazah, pri čemer vsaka naslednja faza pomeni kvalitativno nadgradnjo 

prejšnje. Nizozemska skupina strokovnjakov (van der Lans idr., 2017), ki je proučevala 

pouk, je potrdila, da je kompetenca 'prilagajanje pouka' ena najkompleksnejših, ki se razvije 

v poznejših obdobjih učiteljevega profesionalnega razvoja. Ker učiteljevo razumevanje 

prilagajanja pouka temelji na celostni naravnanosti v učence in v učenje usmerjenem 

modelu pouka, je pomembno, da so o tem ozaveščani že med študijem. Tako lahko 

zavedanje, da se učenci najbolje učijo takrat, ko so jim omogočene različne poti do 

doseganja uspeha, razvijajo že med študijem in so na elemente prilagajanja pouka pozorni 

že prej, preden lahko to tudi v polnosti udejanjijo pri lastnem vzgojno-izobraževalnem delu. 

Prav tako je pomembno postopno razvijanje spretnosti, ki omogočajo prilagajanje pouka: od 

različnih načinov preverjanja predznanja, spodbujanja kognitivnega konflikta ob določenih 

učnih vsebinah, ponujanja prilagojene podpore ob nevralgičnih učnih mestih, ponujanja 

prilagojene razlage do posredovanja povratne informacije, pridobivanja spretnosti 

opazovanja pouka, evalvacije pouka itn.  

V tem raziskovalnem delu se bomo torej osredili na odkrivanje stališč osnovnošolskih 

učiteljev do prilagajanja pouka učencem v heterogenih oddelkih, njihovo presojo pomena 

prilagajanja pouka učenčevim značilnostim, na zaznavanje lastnega poučevanja, ki temelji 

na individualiziranem pristopu, usposobljenosti za prilagajanje pouka idr. S pomočjo 

ugotovljenih značilnosti slovenskih osnovnošolskih učiteljev bomo oblikovali model 

izobraževanja za razvijanje kompetence 'prilagajanje pouka' v vseh obdobjih učiteljevega 

profesionalnega razvoja.  
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 PRILAGAJANJE POUKA SKOZI PROCES UČNE 

DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE 

Pouk je pedagoško osmišljen, sistematično in namerno organiziran proces, katerega cilja 

sta vzgoja in izobraževanje posameznika (Tomić, 2003). Vključuje tri dejavnike, in sicer 

učenca, učitelja in učno vsebino, ki so povezani v tako imenovani didaktični trikotnik. A. 

Tomić (2003) poudarja pomen zavedanja razmerij med dejavniki pouka in njihovega 

obojestranskega delovanja. Najprej poglejmo učenca, zaradi katerega je pouk sploh 

organiziran. V razmerju med učencem in učno vsebino poteka proces učenja. Učna snov v 

učencu vzbudi zanimanje, ga aktivira, bogati in na novo pridobljeno znanje vpliva na 

kakovost starega. Pri tem pa tudi učenec vpliva na učno snov, saj jo predeljuje in se jo uči 

na svoj lasten način, zato je tudi znanje pri različnih učencih različno. Še pomembnejše je 

razmerje med učencem in učiteljem, pri katerem ne moremo govoriti samo o učiteljevem 

vplivu na učenca v procesu poučevanja, ampak tudi o vplivu učencev na učitelja. Poleg 

razredne klime, ki jo soustvarjajo tudi učenci in s tem vplivajo na odnos med njimi in 

učiteljem, so prav učenčeve individualne značilnosti tiste, zaradi katerih se spreminja 

učiteljevo poučevanje. Na učiteljevo poučevanje pa imajo neposreden vpliv tudi učne 

vsebine, saj do neke mere vodijo in določajo, kako bo učitelj organiziral učni proces. V 

odnosu med učiteljem in učnimi vsebinami – ali bolje v širšem smislu učno snovjo – pa je še 

bolj v ospredju učiteljev vpliv na učno snov. Učitelj jo v fazi priprave na poučevanje predeluje, 

analizira, didaktično predela in prilagodi potrebam učencev. Temeljit učiteljev premislek o 

posameznem učencu in značilnostih učne vsebine omogoča učitelju prilagojeno izvajanje 

učnega procesa, ki je pomembno za doseganje materialnih (pridobivanje znanje), 

funkcionalnih (razvoj sposobnosti) in vzgojnih nalog pouka.  

Jank in Meyer (2006) izpostavljajo, da se pri interpretiranju pedagoškega trikotnika 

zapostavlja pomen odnosov med učenci ter cilji, vsebinami in metodami. Pravita, da je bila 

v preteklosti v ospredju le učiteljeva povezanost z njimi. Jank in Meyer (2006) menita, da 

metode niso le privilegij učitelja ter da prav razvijanje didaktične in metodične kompetence 

učencem omogoča samostojno organizacijo njihovega lastnega učenja. Učenje učenja 
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predstavlja eno izmed pomembnih funkcionalnih nalog pouka. Tudi Kramar (2009) meni, da 

se v didaktičnem pogledu položaj učiteljev in učencev spreminja in da imajo pri sodobnem 

pouku učitelji in učenci nosilno vlogo. Pravi, da so učitelji in učenci subjekti procesa, med 

katerimi so »stalen medoseben odnos, dvosmerna didaktična komunikacija in didaktična 

interakcija, usmerjena k doseganju postavljenih ciljev. Vsebina je predvsem objekt, predmet 

didaktične komunikacije, interakcije in učenčeve samostojne aktivnosti v vlogi sredstev za 

dosego ciljev« (Kramar, 2009, str. 25).   

1.1 Cilji sodobnega pouka 

Pouk je vedno usmerjen v doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki so opredeljeni v 

uradnih dokumentih, kot so: Zakon o osnovni šoli, »vzgojno-izobraževalni program« in učni 

načrti posameznih predmetov. Na splošno jih lahko delimo na vzgojne in izobraževalne, 

skladno z Bloomovo taksonomijo pa so razvrščeni v pretežno kognitivne, pretežno 

psihomotorične in pretežno afektivne cilje. Vzgojno-izobraževalni cilji imajo poleg splošnih 

vlog tudi pomembno didaktično vlogo. Poudarili bomo predvsem zadnjo, s katero cilji 

nakazujejo namen in usmerjenost pouka, namen in smisel pouka približujejo učencem ter 

vplivajo na motivacijo in delovanje učencev in učiteljev, so izhodišče za načrtovanje pouka, 

merilo za izbiro in oblikovanje drugih sestavin pouka, služijo kot merilo za ugotavljanje 

učinkovitosti pouka (Kramar, 2009).   

V sodobnejši terminologiji se poleg vzgojno-izobraževalnih ciljev uporablja termin 

kompetence. Različni evropski dokumenti, kot so Lizbonska strategija (2000), Priporočila 

Evropskega parlamenta in Sveta (2006), kot nujno potrebne kompetence današnjega časa 

poudarjajo kompetence za vseživljenjsko učenje. Poudarjajo, da se družba, v kateri živimo 

in delamo, nenehno spreminja, zato se moramo tudi ljudje v njej razvijati in prilagajati vse 

življenje. V ta namen so bile na evropski ravni opredeljene ključne kompetence (znanje, 

spretnosti, ravnanje), ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, socialno 

vključenost, aktivno udejstvovanje v družbi in za zaposlitev. Razdeljene so v osem ključnih 

kompetenc: 1) sporazumevanje v maternem jeziku; 2) sporazumevanje v tujih jezikih; 3) 

matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji; 4) digitalna 

pismenost; 5) učenje učenja; 6) socialne in državljanske kompetence; 7) samoiniciativnost 

in podjetnost; 8) kulturna zavest in izražanje (Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta, 

2006; priloga Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, 2007).  
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Lersch (2005) pravi, da so kompetence na nov način oblikovani cilji, ki vsebujejo štiri 

sestavine: vsebinsko znanje, znanje za praktično uporabo tega znanja, znanje za 

pridobivanje novega znanja (pri čemer je poudarek tudi na metakogniciji) in vrednote, ki 

usmerjajo posameznikovo delovanje. Avtor še poudarja, da je za pridobivanje kompetenc 

ključno delovanje, saj se ravnanj ne moremo naučiti, ne da bi to tudi izvajali. Kompetentni 

posamezniki imajo torej znanje, sposobnosti in spretnosti ter so sposobni delovati skladno 

s svojim znanjem in z vrednotami. Skladno s to opredelitvijo kompetenc je tudi pojmovanje 

znanja, kot ga razlaga Z. Rutar Ilc (2003), ki znanje deli na deklarativno ali vsebinsko znanje 

(podatki, dejstva, mnenja, razlage, teorije …), proceduralno znanje (postopki za uporabo 

znanja: merjenje, mikroskopiranje …) in strateško znanje (vedeti, kdaj, kje in zakaj uporabiti 

proceduralno in deklarativno znanje: načrtovanje in kombiniranje strategij reševanje 

problemov). B. Marentič Požarnik (1998) govori o deklarativnem, proceduralnem in o 

metakognitivnem znanju (vedeti, kdaj kakšno znanje uporabiti, zavedati se nastajanja 

znanja …). Marzano s sodelavci (1998, v Rutar Ilc, 2003) deli znanje na vsebinsko in 

procesno, pri čemer je vsebinsko znanje specifično za določeno predmetno področje, 

procesno pa je vsem predmetom skupno. V angleško govorečem okolju je znanje 

najpogosteje opredeljeno kot vsebinsko znanje (ang. knowledge), razumevanje (ang. 

understanding) in spretnosti (ang. skills). Tudi mednarodna raziskava za primerjavo 

dosežkov učencev PISA (The OECD International Programme for Students Assessment) 

kot izhodišče merjenja dosežkov poudarja pomen obvladovanja procesov in razumevanja 

konceptov ter sposobnosti delovanja v različnih situacijah. Naravoslovna pismenost je na 

primer opredeljena kot znanje (znanje vsebin ter postopkov, metod in strategij reševanja 

problemov), odnos (odnos do problemov, kajti od odnosa so odvisni interes za pridobivanje 

znanja, prepoznavanje pomembnosti znanstvenega raziskovanja in čut za odgovornost za 

okolje) in kompetence (prepoznavanje problemov, razlaganje pojavov in odločanje za 

delovanje (PISA 2006, 2008). 

Na podlagi različnih opredelitev znanja Z. Rutar Ilc (2003) izpostavlja, da ni ene same 

definicije, ki bi lahko povzela vse vidike znanja, in opozarja, da so pomembne različne vrste 

znanja, ki jih je treba smiselno prepletati. O pomenu različnih vrst znanja kot cilju pouka 

razpravlja tudi De Corte (2013), ki pravi, da so »cilj učenja in poučevanja prilagodljive 

kompetence, to je zmožnosti, da naučeno in osmišljeno znanje in razvite veščine 

uporabljamo v različnih situacijah na prožen in ustvarjalen način. Gre za nasprotje 

rutinskemu strokovnemu znanju, to je sposobnosti, da opravljamo tipične šolske naloge 
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karseda hitro in natančno, a brez razumevanja« (De Corte, 2013, str. 46). Pri tem pojasnjuje, 

da poudarjanje pomena prilagodljive kompetence ne pomeni, da rutinsko strokovno znanje 

ni pomembno. Avtor razlaga, da rutinsko obvladovanje nekih veščin ustvarja prostor za 

zahtevnejše kognitivne aktivnosti, ki jih potrebujemo, da pridemo do rešitve. De Corte s 

sodelavci (2007, De Corte, Verschaffel in Masui, 2004, v De Corte, 2013) pojasnjujejo, da 

usvajanje prilagodljive kompetence za posamezno področje zahteva usvojitev kognitivnih, 

čustvenih in motivacijskih komponent, in sicer:  

 dobro organizirano specifično znanje nekega področja;  

 hevristične metode oz. strategije za reševanje problemov; metaznanje, ki vključuje 

metakognitivno znanje oz. znanje o posameznikovem kognitivnem delovanju, ter 

znanje o posameznikovi motivaciji in čustvih, ki jih lahko aktivno uporabi, da izboljša 

učenje;  

 samoregulacijske veščine, s pomočjo katerih posamezniki uravnavajo svoje 

kognitivne procese/aktivnosti (kognitivna samoregulacija) in veščine, s pomočjo 

katerih potem posamezniki uravnavajo hotene procese/aktivnosti (motivacijska 

samoregulacija);   

 pozitivna prepričanja o sebi kot učencu.  

Prav prilagodljiva kompetenca, ki pomeni sposobnost uporabe znanja in veščin v novih 

življenjskih situacijah, je tista kompetenca, ki je osrednjega pomena pri vseživljenjskem 

učenju (De Corte, 2013). 

Za kakovosten pouk je ob učiteljevem poznavanju različnih vidikov znanja in zavedanju 

pomena njihovega prepletanja gotovo pomembno tudi njegovo poznavanje delovanja 

procesov učenja in poučevanja kot temeljnih procesov pridobivanja znanja. 

1.2 Učenje in poučevanje 

Spoznanja in raziskovalni izsledki o procesu učenja so temelj kakovostnega poučevanja. 

Dobro poznavanje procesa učenja je učiteljem v podporo pri načrtovanju, izvajanju in pri 

evalviranju vzgojno-izobraževalnega dela. V zadnjem času je razvoj kognitivne znanosti 

izjemno hiter, zato je pomembno, da so s temi spoznanji seznanjeni učitelji. Ravnanje 

učiteljev določajo njihova pojmovanja, ta pa so precej odporna na spremembe, zato je 

pomembno, da jim v procesu izobraževanju namenimo ustrezno pozornost.  
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V nadaljevanju predstavljamo opredelitve procesov učenja in poučevanja ter pomen 

pojmovanj o teh procesih za učinkovit pouk. 

1.2.1 Opredelitve učenja 

Razlaganje procesov učenja se je v zadnjih sto letih zelo spreminjalo. De Corte (2013) 

glavne koncepte učenja predstavlja kot tri razlage, in sicer 1) kot behavioristično 

razumevanje učenja, ki učenje razume kot odzivanje na dražljaje in krepitev ali slabitev teh 

odzivov; 2) učenje kot usvajanje znanja, ko učenec s pomočjo kognitivnih operacij 

informacije obdela in shrani; 3) učenje kot konstruiranje znanja z učenčevo aktivno vlogo pri 

ustvarjanju pomenov, organizaciji in pri reorganizaciji lastnega znanja.  

Osredinili se bomo na učenje kot konstruiranje znanja in ga podprli z raziskavami kognitivne 

znanosti/nevroedukacije, ki procese učenja pojasnjuje na mikroravni. S. Tancig (2014) in Z. 

Rutar Ilc (2014) poudarjata, da izsledki nevroedukacije pedagoške delavce oskrbujejo s 

ključnimi informacijami, potrebnimi za globlje razumevanje procesa učenja in s tem možnosti 

za učinkovitejše organiziranje pouka. S tem namenom je prišlo do povezovanja 

znanstvenikov s področij nevroznanosti, psihologije, edukacijskih ved in njihovih 

poddisciplin. Razvilo se je novo transdisciplinarno znanstveno področje, imenovano um, 

možgani in edukacija – UME (včasih tudi um, možgani in izobraževanje – UMI) (ang. Mind, 

Brainand Education – MBE). 

Sousa in C. A. Tomlinson (2011) poudarjata ugotovitve kognitivne znanosti in razlagata, da 

je osnovna struktura možganov pri vseh enaka, vendar so vsaki možgani sestavljeni 

drugače. Zaradi plastičnosti možganov tako različni možgani iste stvari povezujejo na 

različne načine. Vsak ima drugačne izkušnje pa tudi vsaki možgani niso enako spretni pri 

učenju iste informacije, postopka ali spretnosti. To nam pomaga razumeti, zakaj se učenci 

učijo na tako različne načine. Nekateri se učijo hitro, drugi počasneje. Nekateri učenci se 

učijo počasneje zato, ker njihovi možgani obdelujejo informacijo bolj poglobljeno. To pomeni, 

da se različni učenci učinkovito učijo na različne načine in v različnih pogojih dela. 

Avtorja navajata, da je pri razumevanju procesa učenja treba upoštevati naslednja dejstva 

o učenju možganov: 

 zaradi posebnosti v delovanju možganov vsakega posameznika se ti učijo na različne 

načine in se razlikujejo v učnem profilu;  
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 možgani delujejo racionalno in varčno, zato za vsako informacijo presodijo, koliko je 

smiselna za posameznika; možgani so namreč zmožnejši ohraniti informacijo, ki jo 

lahko povežejo z znanjem v dolgoročnem spominu, torej učenčevim že usvojenim 

znanjem;  

 možganski frontalni reženj kot center za upravljanje eksekutivnih funkcij usmerja 

delovanje možganov ter sodeluje pri višjih miselnih procesih in reševanju problemov;  

 pri obdelovanju informacij imajo pomembno vlogo čustva; ko učenec ob predelovanju 

informacij doživi učinek »aha«, se v možganih zgodi kemijska reakcija, ki ga stimulira 

in ohranja motiviranega za nadaljnje delo;  

 učenje je kognitivni in socialni proces, pri katerem se učenci učijo tudi ob interakciji 

drug z drugim in tudi takrat, ko druge pri tem samo opazujejo; ni torej pomembno 

samo medsebojno poslušanje, ampak tudi to, kako znajo razumeti in si razložiti geste, 

glas in telesno mimiko drug drugega; učenci tako razvijajo socialno kognicijo, pri 

čemer se aktivirajo zrcalni nevroni; ti se aktivirajo pri izvajanju neke dejavnosti, 

opazovanju nekoga drugega pri izvajanju neke dejavnosti ter če si samo zamišljamo, 

da izvajamo neko dejavnost; pozitivne medsebojne interakcije vzbujajo prijetna 

čustva ter spodbujajo veliko območij v možganih in s tem izboljšajo učenje in 

ohranitev naučenega, to je pomnjenje;  

 informacijo lahko v delovnem spominu zadržimo le določen čas, nato jo pozabimo ali 

pa jo možgani shranijo v dolgoročni spomin, vendar le pod pogojem, da informacijo 

razumemo in povežemo z drugimi informacijami in znanjem;  

 za pomnjenje sta potrebni osredinjenost in daljša pozornost; ker možgani ves čas 

iščejo neki smisel (ang. meaning), učenci usmerjajo pozornost le v stvari, ki se jim 

zdijo smiselne (Sousa in Tomlinson, 2011). 

Če učitelj pozna načela delovanja možganov, lahko razume različnost procesov učenja pri 

učencih, jim nudi primerno podporo in s tem vsakemu posamezniku zagotovi najbolj 

optimalno učenje. 

Na osnovi spoznanj kognitivne znanosti temeljijo tudi opredelitve učenja različnih avtorjev. 

Z. Rutar Ilc (2012) in Mayer (2013) npr. opredeljujeta učenje kot konstrukcijo znanja, ki se 

odvija z vzpostavljanjem povezav med novimi idejami in dejstvi ter že obstoječim znanjem, 

pri čemer se oblikuje t. i. reprezentacijski ali mentalni model. Mayer (2013) pravi, da je 

učenje tako dolgotrajna sprememba v učenčevem znanju, ki je posledica njegovih učnih 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka 
predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija 

 

11 

 

izkušenj oz. premišljene priprave učitelja. Z. Rutar Ilc (2012) pa še pojasnjuje, da so mentalni 

modeli pravzaprav začasne konstrukcije, saj si učenec v procesu učenja vsakič znova 

predstavlja (reprezentira) odnose med različnimi elementi »znanja«. Fischer (2013) proces 

učenja razlaga še podrobneje in pojasnjuje, da je učenje sicer tudi prenos in skladiščenje 

informacij, vendar absolutno ne samo to. Pravi, da metafori prenosa in skladiščenja 

ustrezata le do stopnje, »ko se na primer učimo posameznih informacij, toda ko uporabljamo 

znanje, ki je veliko več kot samo recitiranje informacij, moramo to metaforo nadomestiti z 

modelom aktivno konstruiranega znanja, kot ga predlagata kognitivna znanost in 

nevroznanost« (Fischer, 2013, str. 14). Avtor pravi, da je bistveno, da znanje pridobivamo z 

možgansko dejavnostjo, ki se vrši z aktivnim nadzorovanjem lastnega učenja, saj ta utira 

nove poti v možganih ter spreminja nevrone, sinapse in možgansko dejavnost. To pa se ne 

dogaja, kadar smo informacijam samo izpostavljeni. 

V nadaljevanju poglavja bomo govorili predvsem o šolskem učenju oz. učenju znotraj pouka, 

ki je po A. Tomić »trajna (ali relativno trajna) in relativno svojevrstna sprememba 

individuuma, ki se manifestira v njegovem vedenju pod vplivom predhodnih izkušenj« 

(Tomić, 2003, str. 38). Avtorica nadalje pojasnjuje, da ima šolsko učenje vse lastnosti učenja 

na splošno ter nekatere posebnosti, npr., da: 

1) je učenje nameren in racionalen proces neprekinjenega preoblikovanja vseh mentalnih 

virov, sposobnosti, znanja in izkušenj učencev, pri čemer učenje vedno predstavlja 

progresiven korak od nižjih k višjim ustvarjalnim oblikam učenja;  

2) z učenjem lahko učenec vstopa v dvosmerno komunikacijo z drugimi učenci in učiteljem, 

učno vsebino, s sredstvi, z viri informacij, ki vzajemno vplivajo drug na drugega in 

spreminjajo osebnost učenca;  

3) ima učenje tudi motivacijsko funkcijo, ki omogoča neprekinjeno širjenje obsega, kakovosti 

in vrste znanja, izkušenj, navad, spretnosti, bogatenje učenčevega psihičnega življenja z 

raznovrstnimi čustvi, razvijanje pozitivnih značajskih in voljnih lastnosti ter drugih 

individualnih posebnosti učenca;  

4) je učenje uspešnejše, ko postaja učenec sposoben za samoorganizacijo, 

samoprogramiranje in samovrednotenje svojega dela. Jank in Meyer (2006) pravita, da se 

učenci naučijo učenja in pri tem ne potrebujejo več učitelja, kar poveča možnosti za njihovo 

lastno delovanje. Hattie (2012) pa dodaja, da učenci postanejo svoji lastni učitelji, ko 

razvijejo sposobnost samoregulacije (ang. self-regulatory attributes), ki jim omogoča tudi 
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procese lastnega spremljanja učenja (ang. self-monitoring), samoevalvacije (ang. self-

evaluation), samovrednotenja znanja (ang. self-assesment) in samostojnega učenja (ang. 

self-teaching). 

Pri kakovostnem šolskem učenju ali – kot pravi B. Marentič Požarnik (2014, str. 282) – 

učenju za prihodnost gre za premik od »v učitelja in snov usmerjenega pouka« v »pouk, 

usmerjen v učenca«. Pravi, da je pri takšnem pouku poudarek na tem, da: 

 naj bo učenje predvsem aktiven proces, pri katerem učenec samostojno, aktivno 

(re)konstruira ideje in poustvarja lastno znanje; A. Tomić (2003) dodaja, da učenci pri 

pouku prihajajo do znanstvenih resnic z lastnim miselnem delom; 

 pri učenju niso pomembne le vsebine, ampak tudi proces učenja (iskanje, 

razmišljanje, reševanje problemov), strategije učenja, presojanje ustreznosti teh 

strategij (metaučenje), pri čemer gre za premik pozornosti od vsebin k procesom; 

 učenje ni le spoznaven, ampak hkrati tudi čustveno obarvan proces; med učenjem 

se namreč ob razmišljanju aktivirajo tudi čustva, ki večajo ali manjšajo interes in 

notranjo motivacijo ter s tem vplivajo na trajnost in uporabnost naučenega; 

 učenje ni le sprejemanje danih resnic, ampak tudi postavljanje in preverjanje domnev, 

prepoznavanje in tehtanje vrednot, ustvarjanje vizij; 

 so napake sestavni del vsakega učenja in da se ne učimo le dajati odgovorov, ampak 

tudi postavljati prava vprašanja; 

 namen učenja ni le pridobivanje spoznanj s posameznih specialnih področij, ampak 

medpredmetno, z življenjskimi problemi in izkušnjami povezano osebno pomembno 

znanje; 

 merilo uspešnega učenja ni le testno izmerjena količina znanja, ampak tudi kakovost 

pridobljenega znanja (globlje razumevanje pojavov, uporabnost v novih situacijah) 

hkrati s kakovostjo samega procesa učenja; 

 je cilj postopen prehod od vodenega učenja k samostojnemu uravnavanju lastnega 

učenja, ki vključuje samostojno načrtovanje, spremljanje, kontroliranje procesa 

učenja in vzdrževanje avtonomne motivacije; ob takem učenju se kot osebnosti 

celovito razvijamo. 
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Lahko se strinjamo z avtorico B. Marentič Požarnik (2014), ki pojasnjuje, da bo takšno 

učenje verjetno omogočilo usvajanje znanja, ki bo kakovostnejše in trajnejše, saj bo 

uporabno v novih situacijah in nam bo pomagalo bolje razumeti sebe in svet okrog nas. 

Od spontanega učenja v vsakdanjem življenju pomeni učenje v okviru vzgojno-

izobraževalnega procesa namerno, načrtno in sistematično pridobivanje znanja in 

kompetenc učencev. B. Marentič Požarnik (2014) poudarja učinkovitost spontanega učenja, 

za katerega je značilno, da je vsebina učencu osebno pomembna, zato čuti potrebo po 

učenju in je za učenje tudi motiviran. Zanj je značilno, da lahko učenec v procesu učenja 

vedno prosi za pomoč, rezultate naučenega znanja pa običajno lahko preveri kar sam. 

Avtorica (Marentič Požarnik, 2014) se zato zavzema, da bi bile tudi v šolskem učenju 

prisotne značilnosti spontanega učenja, kar bi lahko dvignilo njegovo uspešnost. 

Izsledki kognitivne znanosti potrjujejo, da je šolanje bistveno pomembnejše, kot smo 

predvidevali do zdaj. Ugotovili so namreč, da »možgani niso biološki stroj, ki ga dobimo ob 

rojstvu, nato pa ga uporabljamo, temveč so bolj nedodelan stroj, ki ga moramo šele 

izpopolniti in razviti z učenjem« (Rutar, 2012, str. 28). Avtor na osnovi raziskav pojasnjuje 

vplive učenja na možgane in pravi, da: »1) učinkovito učenje izpopolnjuje možgane in jih 

razvija, kar pomeni, da ni res, da imajo učenci že ob rojstvu določene možgane, s tem pa 

tudi njihove zmožnosti ali kapacitete; 2) učinkovito učenje spreminja in preoblikuje možgane, 

ki dobivajo nove zmožnosti – te so bile ob rojstvu zgolj potencialne; 3) učinkovito učenje 

vpliva tudi na zmožnost možganov, da se spreminjajo in preoblikujejo še sami. Pomembno 

je namreč spoznanje, da ni vsako učenje učinkovito, kar pomeni, da v primerih 

neučinkovitega učenja ne moremo govoriti o tem, kar je zapisano zgoraj« (Rutar, 2012, str. 

28). Avtor povzema, da torej ne moremo govoriti, da imajo nekateri učenci bolj, drugi pa 

manj razvite možgane. Ne moremo tudi napovedati, kako uspešni bodo v življenju, saj je to 

odvisno tudi od tega, kako učinkovito se bodo učili.  

Nova spoznanja o delovanju možganov lahko učiteljem pomagajo pri izbiri najboljših načinov 

poučevanja (Tokuhama - Espinoza, 2013, v Rutar Ilc, 2014) ter jim omogočajo delati 

pametneje in ne le še bolj marljivo (Sousa, 2013, v Rutar Ilc, 2014). Izsledki raziskav o 

delovanju možganov so torej ključnega pomena za učiteljevo prilagajanja pouka. 
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1.2.2 Opredelitve poučevanja 

A. Tomić (2003) opredeljuje poučevanje kot proces neposredne in posredne pomoči učencu 

pri učenju. Učinkovito poučevanje predstavlja premišljeno načrtovane in strokovno izpeljane 

dejavnosti, s katerimi učitelj ob predpisanih učnih vsebinah sproža, osmišlja, spodbuja, 

posreduje, vodi, usmerja in korigira aktivnosti učencev ter preverja in ocenjuje njihove 

dosežke (Hattie, 2012; Kramar, 2009; Tomić, 2003). Učitelj učencem posreduje učno 

vsebino, jih uvaja v primerne pristope in navaja na racionalne metodične načine dela 

(Kramar, 2009). Glede na način učiteljevega poučevanja oz. načina pomoči učencem 

razlikujemo neposredno in posredno poučevanje (Tomić, 2003). B. Marentič Požarnik, J. 

Kalin, B. Šteh in M. Valenčič Zuljan (2005, str. 72) poudarjajo, da je poučevanje »poglavitno 

sredstvo« učitelja, prek katerega se spodbuja učenčevo učenje.  

Če se navežemo še na nova spoznanja kognitivne znanosti, lahko rečemo, da proces 

poučevanja pomeni proces oblikovanja učenčevih možganov, pri katerem ima učitelj vlogo 

oblikovalca. Sousa in C. A. Tomlinson (2011) pri tem poudarja, da učiteljevo poučevanje, 

torej informacije, ki jih posreduje, učne pristope, ki jih uporablja, tehnike, s katerimi preverja 

znanje …, igrajo pomembno vlogo pri določanju, kako bo učenec dobljeno informacijo 

obdelal, interpretiral in utrdil v možganski mreži. Izjemno pomembno je torej zavedanje, da 

izkušnje učencev vplivajo na razvoj njihovih možganov in da ima šola veliko večji vpliv na 

razvoj možganov, kot smo predvidevali v preteklosti.  

V Združenih državah Amerike poskušajo spoznanja kognitivne znanosti načrtno povezati s 

poukom. M. Hardiman (2012) je z namenom spodbujanja učiteljev k branju raziskav o pouku 

oblikovala »k možganom usmerjen model pouka«. Pravi, da »ta model pomaga učiteljem pri 

raziskovanju na področju nevroznanosti in učinkovitem poučevanju, ki temelji na 

raziskovanju. V pomoč jim je pri načrtovanju, izvajanju in pri vrednotenju kakovostnega 

poučevanja« (Hardiman, 2012, str. 69). K »možganom usmerjen model pouka« poudarja 

šest področij, ki jih kaže upoštevati pri poučevanju: 

 čustveno ozračje za učenje: emocionalna klima, ki podpira učinkovito učenje skozi 

interakcijo med emocionalnimi in kognitivnimi možganskimi sistemi ter zmanjšuje 

stresogene dejavnike, ki ovirajo pomnjenje in zavirajo globoko učenje; 

 fizično učno okolje: npr. z novostmi in razgibanostjo kot vizualnimi stimulusi močneje 

aktivira možgansko dejavnost pri učenju; 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka 
predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija 

 

15 

 

 načrtovane učne izkušnje: nove učne izkušnje so »filtrirane« glede na prejšnje oz. 

glede na predznanja; dejavnosti naj bi bile zasnovane tako, da podpirajo 

razumevanje učencev, kako se novo znanje vključuje v veliko sliko, ki jo že imajo; 

 obvladovanje veščin: obvladovanje veščin, vsebine in konceptov terja raznolike 

aktivnosti, ki aktivirajo različne možganske sisteme za različne učne cilje; 

 razširjanje in apliciranje znanja: začetnemu pridobivanju znanja naj sledi uporaba 

znanja; znanje postaja trajnejše z uporabo v problemskih situacijah in če se od 

učencev terja višje miselne procese; 

 vrednotenje učenja: to omogoča učencem in učiteljem povratno informacijo, na 

podlagi katere učenci lahko prilagajajo učenje, učitelji pa poučevanje.   

Avtorica M. Hardiman (2012) navaja, da učitelji, ki uporabljajo k možganom usmerjen model 

poučevanja, pravijo, da ta model od njih zahteva več vnaprejšnjega načrtovanja. Ko je to 

opravljeno, pa se lahko osredinjajo na izvajanje vsake ure posebej in jim ni treba načrtovati 

za nekaj tednov naprej. Učitelji tudi opažajo, da ta model od njih zahteva bolj poglobljeno 

razmišljanje, kako bodo poučevali, zato so učne ure ustvarjalnejše in tudi zabavnejše. M. 

Hardiman na provokativne komentarje, da izraz »učenje z možgani« nima pomena, saj se 

vedno učimo z možgani, odgovarja, da vsako učenje vključuje možgane, vemo pa tudi, da 

vsakemu poučevanju ne sledi učenje. Lahko rečemo, da »medtem ko vsako učenje 

spodbuja možgane k aktivnosti, jih vsako poučevanje ne« (Hardiman, 2012, str. 69).    

V procesu poučevanja, torej oblikovanja učenčevih možganov, je pomembno učiteljevo 

spremljanje učinkov njegovega delovanja. Prav to poudarja Hattie (2012) in pravi, da je ob 

vseh učiteljevih vlogah pri poučevanju najpomembnejše učiteljevo zavedanje, da je njegova 

temeljna naloga stalno preverjanje učinkov njegovega poučevanja na učenje učencev in 

njihove dosežke. Tovrstna evalvacija pomeni dragoceno spodbudo za učiteljev profesionalni 

razvoj. 

Pri pouku poudarjamo proces učenja učencev in proces poučevanja učiteljev. Pri tem pa ne 

smemo pozabiti že izpostavljenega dejstva, da se v vzgojno-izobraževalnem procesu učijo 

učenci in učitelji, pa tudi proces poučevanja ni samo v domeni učitelja, ampak tudi učencev, 

npr. pri vrstniškem učenju in poučevanju. 
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1.2.3 Pomen pojmovanj učenja in poučevanja 

Za kakovost procesa učenja in poučevanja so temeljnega pomena pojmovanja učenja, ki jih 

imajo učenci in učitelji pa tudi drugi, ki so v proces vključeni bolj posredno. B. Marentič 

Požarnik (2014) poudarja, da posameznikovo učenje pomembno določajo njegova 

pojmovanja učenja, ideje in predstave o tem. 

Eden prvih raziskovalcev pojmovanj je bil Saljo. Raziskava Salja s sodelavci v tako 

imenovani Göteborški šoli spada med pionirske raziskave pojmovanj učenja (1976, v 

Marton, Dall Alba, Beaty, 1993, po Valenčič Zuljan, 1999), v kateri je opredelil pet kategorij 

pojmovanj: 1) povečanje posameznikovega obsega znanja; 2) pomnjenje; 3) pridobivanje 

dejstev, postopkov ..., ki jih posameznik ohrani in uporabi v praksi; 4) posploševanje 

(abstrakcija) pomena; 5) interpretativen proces, ki je usmerjen v razumevanje realnosti. 

White (1994, po Zellermayer in Hoz, 1995, v Valenčič Zuljan, 1999) opredeljuje pojmovanja 

kot sistem posameznikovih razlag za določen fenomen. M. Valenčič Zuljan (1999, str. 7) pa 

pojmovanja razume »kot oseben, impliciten konstrukt, ki se oblikuje v posameznikovi osebni 

zgodovini kot nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj, doživetij in spoznanj s fenomenom 

pojmovanja in ima vlogo kompasa v posameznikovem življenju, kar se kaže v kvalitativno 

različnih načinih razumevanja, interpretiranja in delovanja posameznika«. Zellermayer in 

Hoz (1995, po Valenčič Zuljan, 1999) pojmovanja vidita  kot globalen, celovit, makroskopski 

pogled na pojav ali področje. Pri tem B. Marentič Požarnik (2014) predstavlja dve skupini 

kategorij pojmovanj učenja. Prva skupina predstavlja nižja pojmovanja, ki so jim je skupni 

kvantitativen pogled na učenje oz. učenje kot povečevanje količine znanja ter memoriranje 

in uporaba različnih spoznanj, teorij, dejstev. V drugo skupino pa sodijo višja pojmovanja 

učenja, ki učenje opredeljujejo kot proces kvalitativnega spreminjanja obstoječih pojmov in 

pogledov, proces globljega razumevanja okolja in sebe ter s tem spreminjanje sebe in 

svojega pogleda nase in svet okrog sebe. 

A. Polak (1996) je raziskovala pojmovanja oz. subjektivne teorije o učenju pri študentih 

pedagoških smeri in učiteljih. Pri oblikovanju kategorij se je oprla na kategorizacijo različnih 

raziskovalcev (Saljo Marton, Bloom, Fox) in oblikovala naslednjo kategorizacijo: 1) učenje 

kot kopičenje znanja; 2) učenje kot prakticiranje; 3) učenje kot razumevanje; 4) učenje kot 

preoblikovanje; 5) učenje kot vrednotenje. Ugotovila je, da so pri učiteljih in študentih 

pedagoških smeri prevladujoče subjektivne teorije o učenju na najnižji ravni (44,6 % na ravni 

kopičenja faktografskih podatkov). Nadalje je avtorica ugotovila, da večina anketirancev 
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razume učenje kot proces in pozablja na pomen rezultatov učenja. V raziskavi, ki jo je A. 

Polak s sodelavci izvedla leta 2006 (Polak, 2008a), so ponovno raziskovali pojmovanja 

učiteljev o učenju, in sicer pedagoških delavcev (učiteljev in vzgojiteljev) prvega 

izobraževalnega obdobja osnovne šole. Kar 81,7 % pedagoških delavcev je najvišje ocenilo 

pomen »učenja kot uporabe znanja v drugačnih situacijah«. V raziskavi, ki je bila izvedena 

deset let prej (Polak, 1996), so razredni učitelji pomen omenjenega pojmovanja omenjali le 

v 23 %. Avtorice (Polak, 2008a) so ugotovile, da rezultati nakazujejo pozitiven premik 

osebnih pojmovanj pedagoških delavcev v smeri višjih ravni pojmovanj učenja. Tudi na ravni 

izvajanja pouka je prišlo do pozitivnih premikov v smeri višjih ravni pojmovanja znanja.    

M. Valenčič Zuljan (2004) poudarja pomen učiteljevega poznavanja pojmovanj učencev in 

usklajenosti učenčevih pojmovanj z učiteljevimi. Razlaga namreč, da bodo učenci, ki 

pojmujejo pouk in učenje kot prenos znanj, od učitelja »zahtevali« zanimivo, dobro 

strukturirano razlago. Svojo temeljno dolžnost pa bodo videli v obnovitvi posredovane 

razlage. Če jim tak način učenja prinaša dobre uspehe, ga seveda ne bodo spreminjali. Do 

učiteljeve spodbude k večji miselni in čustveni aktivnosti bodo lahko celo negativno 

naravnani.  

Sklenemo lahko, da je pogoj za učiteljevo učinkovito poučevanje njegovo razumevanje 

procesov učenja ter s tem njegov pogled na učence in učenje. Prav učiteljevo pojmovanje 

učenja je povezano z njegovim poučevanjem. Na kakovost pouka torej pomembno vpliva 

učiteljevo sprejetje »višjih« pojmovanj pa tudi učiteljevo načrtno spoznavanje in 

spreminjanje učenčevih pojmovanj.  

Poleg pojmovanj učenja so pomembna tudi učiteljeva in učenčeva pojmovanja poučevanja. 

Učitelji si oblikujejo pojmovanja o različnih vidikih svoje poklicne vloge, npr. pojmovanja 

znanja, učenja, učiteljeve vloge pri pouku, ocenjevanja itn. S tega vidika lahko govorimo o 

različnih vrstah učiteljevih pojmovanj. M. Valenčič Zuljan (1999) izpostavlja, da so lahko ta 

konfliktna, implicitna, neozaveščena ..., vendar imajo pomemben vpliv na posameznika, 

njegovo konkretno ravnanje, razlaganje akcije, presojanje in na doživljanje. V devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja so bile opravljene intenzivne raziskave učiteljevih pojmovanj. 

Avtorica navaja Scardamalio in Bereiterja, ki sta oblikovala taksonomijo štirih pojmovanj 

pouka, in sicer pouk kot proces prenašanja znanja, pouk kot proces pridobivanja spretnosti, 

pouk kot proces spodbujanja naravnega razvoja in pouk kot proces oblikovanja pojmovnih 

sprememb. Pri vsakem pojmovanju pouka avtorja ločita še ekspertni in neekspertni način 
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razreševanja tipičnih dilem, ki jih je za uspešno uveljavljanje tega pojmovanja treba 

produktivno razrešiti. 

Taksonomijo štirih pojmovanj pouka je oblikoval tudi Fox (1983, v Valenčič Zuljan, 1999) in 

jih opredelil kot: 1) proces prenašanja; 2) proces oblikovanja; 3) proces odkrivanja; 4) proces 

osebnostne rasti. Glede na osnovno usmerjenost pojmovanj je razlikoval nižja in višja 

pojmovanja pouka, ki poudarjajo aktivno učenčevo vlogo pri pouku. V slovenskem prostoru 

se je na Foxovo klasifikacijo pouka naslonila A. Polak (1996), ki je pri učiteljih in študentih 

pedagoških smeri ugotovila močno prevladovanje prvega pojmovanja. 61 % vseh 

anketirancev je razumelo poučevanje kot prenašanje nečesa, npr. znanja, informacij, 

dejstev s pripovedovanjem, z razlago (s predavanji) in zapisi. Bistveno manjši delež sta 

sestavljali pojmovanji poučevanja kot oblikovanje učencev (14,3 %) ter kot učiteljevo 

vodenje učencev pri odkrivanju in raziskovanju (17,5 %). Pojmovanje pouka na najvišji ravni, 

ki poudarja osebnostno rast (učitelja in/ali učencev), je predstavljalo le 1,6 % primerov.  

M. Valenčič Zuljan (1999, 2004) je pojmovanja pouka (znanja, učiteljeve in učenčeve vloge) 

raziskovala pri študentih razrednega pouka na začetku študija. Izhajajoč iz pregleda številnih 

taksonomij pojmovanj in značilnosti kognitivno-konstruktivističnega modela, je pouk 

opredelila kot: 1) proces prenašanja znanj, katerega rezultat je znati več; 2) proces 

spodbujanja učenčevega razumevanja in miselnega sodelovanja, katerega rezultat je 

razumeti in znati več; 3) proces spodbujanja »kontekstualnega razumevanja, katerega 

rezultat je znati drugače; 4) spodbujanje osebnostne rasti, katere cilj je živeti drugače. 

Avtorica je ugotovila, da je bila daleč najbolj zastopana kategorija posredovanja informacij 

in znanja (na začetku leta kar 74 %, ob koncu leta pa še vedno 62 %). Sledilo je pojmovanje 

pouka kot procesa spodbujanja učenčevega razumevanja, vendar z bistveno manjšim 

deležem, ki je v enem letu narastel z 12 na 29 %. Raziskava je tudi pokazala nizko 

zastopanost kategorije, ki izraža transformativni vidik pouka, spodbujanje kontekstualnega 

razumevanja, pri čemer so bistveni konstruktivno sodelovanje med učiteljem in učencem, 

sprožanje kognitivnega konflikta in uporabljanje zahtevnejših kognitivnih strategij za 

razreševanje problemske situacije. Rezultat je predelano znanje, ko prejšnje znanje in 

izkušnje postavimo v nov kontekst ali okvir. To pomeni tudi osamosvajanje učenca. Videnje 

pouka kot osebnostnega spreminjanja učečega pa je bilo skoraj popolnoma odsotno. 

Različni raziskovalci (Kember, 1993; Trigwell in Prosser, 1996, v Valenčič Zuljan, 1999) 

ugotavljajo, da se pri učitelju pojmovanja povežejo v bolj ali manj skladno teorijo ali model 
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pojmovanj. Pojmovanja znanja vplivajo na pojmovanja učenja, pojmovanja učenja in znanja 

pa pomembno sooblikujejo pojmovanja pouka, ki nadalje vplivajo na posameznikov izbor 

strategij poučevanja, na razumevanje poklicnega konteksta, lastnega delovanja in učnih 

rezultatov. Trigwell in Prosser (1996, v Valenčič Zuljan, 1999) sta ugotovila statistično 

pomembno povezanost med pojmovanji poučevanja in pristopi k poučevanju, pojmovanji 

poučevanja in pojmovanji učenja ter pojmovanji učenja in pristopi k poučevanju. 

Učitelji, ki pojmujejo učenje kot kopičenje informacij za zadostitev zunanjim zahtevam, 

pojmujejo tudi poučevanje na tej ravni kot prenos informacij študentom in sprejmejo v učitelja 

usmerjene strategije poučevanja. Učitelji, ki pojmujejo učenje kot konstruktivni proces 

razvijanja in spreminjanja učenčevih pojmovanj, pojmujejo tudi poučevanje kot pomoč 

učencem pri razvijanju njihovih pojmovanj ter sprejmejo strategije pouka, ki so usmerjene v 

učenca.  

1.3 Kakovosten pouk 

Učenčeva uspešnost je povezana s kakovostjo pouka. V znanstveni literaturi so dejavniki 

učne uspešnosti običajno razdeljeni na notranje in zunanje. Zunanji dejavniki so tisti, ki 

izhajajo iz okolja ter jih delimo na fizikalne in socialne, notranji pa tisti, ki izhajajo iz učenca 

ter jih delimo na fiziološke in psihološke (Marentič Požarnik, 2014). B. Marentič Požarnik 

(2014) kot zunanje fizične ali fizikalne dejavnike opredeljuje pogoje v okolju, ki vplivajo na 

kakovost učenja (npr. opremljenost in oblikovanost prostora za učenje), kot socialne pa 

značilnosti družbenega okolja, kot so: značilnosti družine, značilnosti razrednega konteksta, 

učiteljev in šole, značilnosti vrstniškega konteksta ter značilnosti širšega družbenega okolja. 

Med notranje fiziološke dejavnike učenja uvršča splošno telesno počutje, raven energije, 

stanje čutil, delovanje živčnega sistema, hormonsko ravnovesje, zaznavno-gibalno 

usklajevanje. Med notranje psihološke dejavnike pa avtorica uvršča intelektualne 

sposobnosti (splošno inteligentnost, specifične intelektualne sposobnosti), razvojno stopnjo 

mišljenja, govorno kompetentnost, predznanje, osebnostne značilnosti, motivacijo za 

učenje, zaznano učno samoučinkovitost, spoznavne in učne stile, uporabo kognitivnih in 

metakognitivnih strategij pri učenju ter značilnosti čustvovanja in vedenja. B. Marentič 

Požarnik (2014) opisuje tudi delitev dejavnikov učne uspešnosti na bližnje ali neposredne 

ter oddaljene ali posredne dejavnike, ki so jih na podlagi metaanalize raziskav učnega 

uspeha opredelili ameriški znanstveniki konec devetdesetih let prejšnjega stoletja. 
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Metaanaliza je pokazala, da imajo neposredni dejavniki razmeroma močnejši vpliv kot 

posredni, pri čemer so med neposredne dejavnike uvrščeni značilnosti učencev, dogajanje 

v razredu in domače razmere, med posredne pa kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka, 

dejavniki šole in šolska politika. V realnosti se dejavniki med seboj prepletajo, so med seboj 

povezani v več smereh in v različnih situacijah lahko različno delujejo. B. Marentič Požarnik 

(2014) pojasnjuje, da se na enake zunanje pobude različni učenci odzivajo različno, saj v 

situacijo vstopajo z različnimi osebnostnimi značilnostmi, kot so različni vzorci motivacije, 

sposobnosti in učnih strategij. M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) to potrjujeta s 

primerom, da npr. učiteljevo vodenje razreda pri različnih učencih deluje različno na njihovo 

motivacijo in uspešnost.  

Walberg (2003, v Peklaj idr., 2009) je analiziral rezultate številnih psiholoških, pedagoških, 

socioloških in ekonomskih študij, ki so bile izvedene na področju izobraževanja, in oblikoval 

tri sklope faktorjev, ki vplivajo na produktivnost: faktorje, ki se nanašajo na učenca, faktorje, 

ki se nanašajo na poučevanje, in faktorje psihološkega okolja. Faktorji učenca so povezani 

s sposobnostmi in predhodnimi dosežki, starostjo, z zrelostjo ter motivacijo. Faktor 

poučevanja se nanaša na čas, ki ga učenci porabijo za učenje, in kakovost poučevanja. 

Faktor psihološkega okolja pa poleg učenčevega zaznavanja razreda vključuje tudi domače 

okolje, vrstniške skupine zunaj šol in minimalni čas, povezan z uporabo medijev (predvsem 

televizije). Učiteljevo delo v razredu se povezuje s poučevanjem (s časom, ki ga učenci 

porabijo za učenje, in kakovostjo poučevanja) in tudi z zagotavljanjem ustreznega 

psihološkega okolja v razredu, ki vpliva na učenje (postavljanje norm, standardov, zahtev, 

dajanje povratne informacije) (Peklaj idr., 2009). 

Za izvajanje kakovostnega pouka je torej potrebno, da učitelji poznajo delovanje različnih 

dejavnikov učne uspešnosti. Pri tem bi še posebej poudarili izsledke znanosti UME, ki so 

nam v zadnjem desetletju razkrili številne nove informacije o procesu učenja, ki učiteljem 

omogočajo globlje razumevanje procesa učenja in izboljšanje lastnega poučevanja ter s tem 

pripravo učencev na izzive sodobne družbe. S. Tancig (2014) je na podlagi raziskav UME 

(transdisciplinarno znanstveno področje, imenovano um, možgani in edukacija) oblikovala 

naslednja priporočila za učenje in poučevanje: 

 dednost in okolje vplivata na možgane, pri čemer ima okolje močen vpliv na razvoj 

možganov: genetska opremljenost sama po sebi še ne oblikuje posameznikove učne 

sposobnosti, ker so genetske predispozicije v medsebojnem učinkovanju z 
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okolijskimi dejavniki; nevroznanost je v pomoč pri oblikovanju učnega okolja, ki 

omogoča optimalen razvoj potencialov, zato mora biti prilagodljivo in upoštevati 

različne individualne razlike učencev; 

 možgani imajo visoko stopnjo plastičnosti: možgani se ob vsakodnevnih dejavnostih 

nenehno spreminjajo; plastičnost s starostjo upada, vendar sta učenje in pridobivanje 

različnih spretnosti mogoča tudi zunaj tako imenovanih kritičnih obdobij; 

 med možgani obstajajo individualne razlike: pri načrtovanju učenja in poučevanja je 

treba upoštevati, da obstajajo številne različne poti;  

 pomen izvršilnih funkcij možganov: »uspešnost posameznika je veliki meri odvisna 

od njegove ustvarjalnosti, fleksibilnosti, samokontrole in discipliniranosti; skupne tem 

značilnostim so izvršilne funkcije, ki vključujejo delovni spomin, kognitivno 

fleksibilnost in inhibicijo (samokontrola, samoregulacija)« (Tancig, 2014, str. 426); 

avtorica navaja C. Blair in R. Razza (2007, v Tancig, 2014), ki ugotavljata, da so 

izvršilne funkcije pomembnejše za šolsko uspešnost kot IQ; socialna izključenost in 

slabša telesna pripravljenost imata negativen vpliv na prefrontalni korteks in s tem na 

izvršilne funkcije; najboljši način za izboljšanje izvršilnih funkcij je širše spodbujanje 

emocionalnega, socialnega in psihomotoričnega razvoja; 

 emocije so bistvene za učenje, ker so kognitivni procesi tesno povezani z emocijami: 

negativna (neprijetna) čustva, kot sta strah in stres, lahko zmotijo učenje, pozitivna 

(prijetna) čustva pa ga spodbujajo; motivacija je tesno povezana z emocijami; Deci 

in Ryan (2000, v Tancig, 2014) trdita, da lahko izobraževalci povečajo notranjo 

motivacijo s spodbujanjem samoodločanja, ki ga sestavljajo občutenja 

kompetentnosti, avtonomije in socialne povezanosti; učno okolje je treba oblikovati 

tako, da pozitivna (prijetna) čustva in motivacija podpirajo učenje ter ščitijo učence 

pred škodljivimi vplivi negativnih čustev;   

 socialna interakcija spodbuja učenje: učenje ni izolirano od socialnega konteksta; S. 

Tancig navaja raziskavo S. M. Bjorkman (2007, v Tancig, 2014) o tem, kako socialna 

podpora vpliva na učenje; poučevalni pristopi, ki spodbujajo socialne interakcije med 

učenci, kot so: diskusije, kooperativne in kolaborativne oblike učenja, reflektivno in 

izkustveno problemsko učenje, ustvarjajo socialne kontekste, ki spodbujajo učenje.  

Lahko povzamemo, da globlje poznavanje procesov učenja in poučevanja učiteljem 

omogoča oblikovanje pojmovanj pouka, ki temeljijo na zavedanju različnosti učencev in 

prepričanju, da učitelj pomembno vpliva na učenčevo učenje. C. A. Tomlinson (2010) 
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namreč poudarja, da je kakovosten pouk mogoč le, če so učiteljeva pojmovanja in njegovi 

načini delovanja usklajeni s temi načeli. Avtorica (Tomlinson, 2010) je ta načela strnila v 

šest sklopov in jih poimenovala: kakovosten kurikulum (ang. quality curriculum), primerne 

naloge (ang. respectful tasks), poučevanje v območju bližnjega razvoja (ang. teaching up), 

kombiniranje različnih učnih oblik (ang. flexible grouping), pogosto preverjanje znanja (ang. 

continual assessment) ter oblikovanje razredne in šolske skupnosti (ang. building 

community). Kakovosten kurikulum za avtorico pomeni načrtovanje z jasnim ciljem, kaj naj 

učenci vedo, razumejo in znajo narediti (ang. know, understand, do – KUD). Primerne 

naloge so prilagojene naloge, ki so za učence zanimive in jim pomenijo izziv, zato jih je 

vredno narediti. Poučevanje v območju bližnjega razvoja poudarja pomen poučevanja na 

malo višji ravni, kot je je posameznik zmožen pri individualnem (samostojnem) delu. 

Kombiniranje različnih učnih oblik učencem omogoča, da se učijo skupaj z vsemi učenci v 

razredu, sami, v paru ali skupini s sovrstniki. Pogosto (kontinuirano) preverjanje znanja 

učencev usmerja učiteljevo poučevanje in učenčevo učenje. Pomembno je oblikovanje 

razredne in širše šolske skupnosti, v kateri se učenci med seboj spoštujejo in si pomagajo 

pri doseganju ciljev. 

S temeljnimi načeli učinkovitega pouka so usklajeni tudi predlogi za učiteljevo spodbujanje 

pozitivnega zaznavanja učne samoučinkovitosti pri učencih. Oblikovali sta jih M. Puklek 

Levpušček in M. Zupančič (2009), ki sta ugotovili, da na izbiro neke naloge, vztrajanje pri tej 

nalogi in na dosežek vpliva tudi učenčeva zaznana učna samoučinkovitost. Ta temelji na 

učenčevih izkušnjah z učenjem in s seboj kot učencem. Avtorici sta za to, da bi bili učitelji 

pri pouku še pozornejši na učenčeve pozitivne izkušnje z učenjem, pripravili predloge, v 

katerih poudarjata pomen:   

 individualiziranega pristopa k učencu, ki od učitelja zahteva dobro poznavanje 

značilnosti posameznih učencev in ustrezno prilagajanje učnega dela, pri katerem 

bodo učenci s prizadevanjem dosegli zastavljene cilje in bodo opogumljeni k 

postavljanju višjih ciljev;  

 primernih nalog, ki naj učencu pomenijo izziv in ga spodbujajo k razmišljanju o novih 

problemih in učenju na višji ravni;  

 stalnega preverjanja znanja, pri čemer poudarjata pomen kakovostne povratne 

informacije, ki učencu nudi informacije o primanjkljajih v znanju in ga spodbuja k 

iskanju ustreznih načinov dela, s katerimi lahko pomanjkljivosti odpravi; povratne 
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informacije naj bodo sprotne, učenca pa naj navajajo na samoocenjevanje in 

pridobivanje lastnih meril za ocenjevanje svojega dela. 

V nadaljevanju navajamo nekaj avtorjev, katerih priporočila za organiziranje kakovostnega 

pouka se opirajo na izsledke raziskav s področja nevroedukacije.  

Z. Rutar Ilc (2014) npr. meni, da je pri organiziranju učinkovitega pouka treba biti še posebej 

pozoren na: 1) upoštevanje in aktiviranje predznanja učencev pri povezovanju z novim 

znanjem; 2) upoštevanje povezanosti čustev in motivacije s kognicijo; 3) upoštevanje 

dejstva, da mora biti novo znanje za učence smiselno in povezano z njihovimi interesi; 4) 

upoštevanje, da učenci pri usvajanju znanja potrebujejo podporo pri uporabi različnih 

strategij za reševanje problemov.   

Pomen smiselnosti in zanimivosti kurikuluma poudarjata tudi Sousa in C.A. Tomlinson 

(2011). Pri tem navaja raziskavi (Bridgeland, Dilulio in Morison, 2006 in Yazzie - Mintz, 2010, 

v Sousa in Tomlinson, 2011), pri katerih v prvi ugotavljajo, da je skoraj polovica mladih 

opustila šolanje, ker se jim pouk ni zdel zanimiv, ter v drugi, ki kaže, da se le 2 % učencev 

v šoli nikoli ne dolgočasita, manj kot polovica gre v šolo za to, da se kaj nauči, in manj kot 

četrtina jih šolo obiskuje zaradi svojih učiteljev. Sousa poudarja, da je pred učitelji velik izziv, 

kako v šolah zadržati čim več učencev, in predlaga, da je ena izmed možnosti oblikovanje 

kurikuluma, ki je skladen z delovanjem možganov, primeren in zanimiv. Tak kurikulum bi 

vseboval simulacije – igre, študije primerov, scenarije, predstave, projekte in avtentične 

probleme. 

Sousa in C. A. Tomlinson (2011) pa poudarjata, da učenčevo učenje spodbuja okolje, ki je: 

 osredinjeno na učenca: učitelj sistematično spremlja skupino učencev in 

posameznike ter skrbi za njihov napredek;  

 prilagodljivo: učitelj je ves čas pripravljen za prilagajanje pouka različnim značilnostim 

učencev;  

 raznoliko, pestro in spodbudno: učenci se učijo na različne načine, imajo različne 

interese, prednosti in pomanjkljivosti, zato mora biti učno okolje pestro in prilagojeno 

učenčevim značilnostim; možgani namreč neprestano iščejo načine za povezovanje 

novega znanja z že usvojenim in konstruiranje smiselnih zvez, miselnih mrež in 

konceptov; v pestrem in spodbudnem okolju je to najbolj mogoče. 
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Avtorja Sousa in Tomlinson (2011) razlagata, da takšno učno okolje spodbuja učenčevo 

odgovornost in zadovoljstvo pri učenju ter pri tem poudarjata, da to ni okolje, v katerem se 

učence »zavija v vato« in »crklja«, ampak okolje, ki spodbuja in poudarja človekovo težnjo 

po učenju za dosego nekih ciljev (potencialov) in aktivnega vključevanje v vsakdanje 

življenje.   

Kakovosten pouk mora torej spodbujati spoznavne in tudi motivacijsko-čustvene ter socialne 

procese pri učencih. Zato je eden temeljnih ciljev pouka oziroma izobraževalnega sistema 

razvoj ključnih kompetenc, ki bodo posamezniku omogočale delovanje znotraj socialno 

heterogenih skupin, avtonomno ravnanje in interaktivno uporabo orodij (Rychen in Salganik, 

2003, po Peklaj idr., 2009). 

Na kakovosten pouk deluje tudi usklajenost. B. Marentič Požarnik (2014) govori o pomenu 

usklajenosti učiteljevih in učenčevih pojmovanj učenja. Jackson (2010) dodaja, da prav 

usklajena pojmovanja učenja in poučevanja ter usklajena pričakovanja učiteljev in učencev 

omogočajo, da se pri pouku izognemo konfliktom, ki ovirajo uspešno pridobivanje 

kakovostnega znanja. Jank in Meyer (2006) poudarjata pomen usklajenosti ciljev in vsebin 

poučevanja, ki si jih postavijo učitelji in učenci. Pravita, da učenčev cilj učenja usmerja 

njegovo ravnanje, in če ta ni usklajen z učiteljevim, tudi rezultati učenčevega učenja ne 

morejo biti skladni z učiteljevimi načrtovanimi cilji. Verjetnost za večjo usklajenost med 

učenci in učitelji se poveča takrat, kadar so v načrtovanje in evalviranje pouka dejavno 

vključeni tudi učenci. 

Rečemo lahko, da je za usklajenost pojmovanj ter pričakovanj učiteljev in učencev 

pomembno, da se učitelj zaveda svojih pojmovanj, da pozna pojmovanja učencev ter o 

procesih učenja in poučevanja ozavešča tudi učence. Na to opozarja tudi Fox (1983, po 

Valenčič Zuljan, 1999), ko zapiše, da se lahko učitelj, ki je sprejel bolj »v učenca usmerjena« 

pojmovanja pouka, lahko znajde v paradoksalni situaciji, ko odkrije, da njegovi učenci še 

vedno sprejemajo v »učitelja usmerjeno teorijo pouka«. M. Valenčič Zuljan (1999) poudarja, 

da je zelo pomembno, da se učitelj ob uvedenih spremembah o teh z učenci tudi pogovarja. 

Da bo prišlo do spreminjanja utrjenih pojmovanj pouka pri učiteljih in učencih, je nujno, da 

začutijo nujnost spremembe. Potrebna je določena stopnja kognitivnega konflikta pa tudi 

ponujanje zidarskega odra oz. podporne poti v tem procesu spreminjanja. Hattie (2012) 

potrjuje, da sta poučevanje in učenje najučinkovitejša takrat, kadar učitelj dobro pozna 

učenca ter njegovo učenje in lahko na učenje gleda z učenčeve perspektive, ter takrat, kadar 
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se učenci zavedajo procesa poučevanja ter ga prepoznajo in dojemajo kot pomembno za 

njihovo učinkovito učenje. Avtor (Hattie, 2012, str. 14) tudi pravi, »da so učni dosežki 

najboljši takrat, kadar učitelji postanejo učenci lastnega poučevanja in učenci svoji lastni 

učitelji«, s čimer slikovito poudarja pomen učiteljeve evalvacije in profesionalnega razvoja. 

Znanje o načelih kakovostnega pouka in dejavnikih, ki so povezani z njim, je običajno del 

profesionalne »opreme« učiteljev, vendar pa je njegovo upoštevanje v šolski praksi zaradi 

zelo raznolike strukture učencev v razredih in šolah za učitelje velik izziv. Pomembno je 

zavedanje, da za optimalno napredovanje in rast vsakega posameznega učenca enako 

poučevanje vseh ni ustrezno niti zadostno. Potrebno je poznavanje različnih značilnosti in s 

tem potreb učencev ter načinov prilagajanja pouka tem potrebam. 

2 PRILAGAJANJE POUKA ZNAČILNOSTIM UČENCEV KOT 

TEMELJNI DEJAVNIK KAKOVOSTNEGA POUKA 

Evropski dokumenti (Lizbonska strategija, 2000; Komisija evropskih skupnosti, 2007) v 

izobraževanju poudarjajo pomen posameznikovih kompetenc, potrebnih za uspešno 

življenje in delovanje posameznika v družbi znanja. Za kakovostno razvijanje 

posameznikovih kompetenc je ključnega pomena pouk. Še posebej pomembno je 

posameznemu učencu prilagojeno poučevanje, ki maksimalno spodbuja učenčevo 

zanimanje in njegovo kognitivno delovanje ter mu tako omogoča doseganje boljših učnih 

rezultatov in prispeva k boljši socialni vključenosti. 

V sodobni šoli se tako poveča zavedanje poslanstva šole, ki naj zagotovi čim bolj optimalen 

napredek vsakega učenca. Pri poučevanju se tako zavedamo potrebe po upoštevanju 

vsakega posameznega učenca in njegovih individualnih značilnosti, pri čemer nam 

upoštevanje didaktičnega načela učne diferenciacije in individualizacije pomaga pri 

uresničevanju zastavljenih učnih ciljev. Strmčnik (2001) pojasnjuje, da so didaktična načela 

pomembna teoretična podlaga pouka in teoretični pogoj uspešnega poučevanja pa tudi 

vzgoje in izobraževanja na splošno. Učitelju, ki jih razume in upošteva, so v pomoč pri 

ustreznem načrtovanju, organiziranju in pri vodenju pouka. Didaktična načela ali načela v 

didaktiki, kot tudi pravi Strmčnik, so torej »splošne smernice in pogoj za uspešno ciljno, 

vsebinsko ter organizacijsko metodično vodenje pouka« (Strmčnik, 2001, str. 292), treba pa 

jih je smiselno prilagajati konkretnim situacijam. Skladno z razvojem didaktične teorije in 
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prakse jih je treba tudi kritično presojati in jim na novo določati vrednost. Lahko rečemo, da 

je didaktično načelo diferenciacije in individualizacije pridobilo na pomenu zaradi zahtev 

sodobne družbe po učni uspešnosti vseh učencev, njihovi družbeni vključenosti in 

povezanosti ter hkrati zaradi pravice do različnosti. Če naj izobraževanje in s tem šola 

udejanja svoje poslanstvo pri zagotavljanju in spodbujanju čim boljših učnih rezultatov in 

prispeva k boljši socialni vključenosti vseh učencev, morajo učitelji pri poučevanju toliko bolj 

upoštevati različnost učencev in jim prilagajati svoje poučevanje.  

V današnjem času vprašanje diferenciacije in individualizacije usmerja strokovni razmislek, 

kako prepoznati ter z ustreznimi organizacijskimi in didaktičnoizvedbenimi načini upoštevati 

individualne razlike med učenci, da bo pouk čim bolj kakovosten in bo vodil k postavljenim 

kompetencam za učence 21. stoletja (Bela knjiga, 2011). V Zakonu o osnovni šoli (2006) se 

v primerjavi z Zakonom o osnovni šoli iz leta 1996 zahteva po notranji diferenciaciji razširja 

na celotno osnovnošolsko vzgojno-izobraževalno obdobje, pri čemer je neodvisno od načina 

grupiranja učencev pomembno, da učitelj spoznava značilnosti učencev in jim nudi 

optimalne pogoje za njihovo doseganje čim boljših rezultatov.  

2.1 Opredelitev prilagajanja pouka 

Prilagajanje pouka različnim učenčevim značilnostim se umešča v učenca naravnan model 

pouka oz. na učenca osredinjen pouk, ki ga razumemo kot prilagajanje dejavnikov vzgojno-

izobraževalnega procesa z namenom zagotavljanja in spodbujanja čim boljših učnih 

rezultatov posameznih učencev. Pojem prilagajati je v SSKJ opredeljen kot »delati, da kaj 

pridobi potrebne lastnosti; delati, da ustreza komu, čemu: prilagajati mišljenje, ravnanje 

okoliščinam; usklajevati svoje vedenje, ravnanje, mišljenje s kom, čim …«, pojem 

prilagajanje pa kot »prilagajanje učne snovi potrebam pouka …«.V nadaljevanju bomo 

pojem prilagajanje pouka uporabljali kot nadpomenko pojmov diferenciacija in 

individualizacija pouka.  

Utemeljitelj novejših modelov učne diferenciacije in individualizacije v slovenskem prostoru 

Strmčnik (2001, str. 377) diferenciacijo označuje kot »organizacijski ukrep za lažje izvajanje 

individualizacije kot didaktičnega načela in pojasnjuje, da je diferenciacija groba 

individualizacija, ki upošteva razlike med skupinami učencev, pri katerih so vsi člani 

določene skupine obravnavani enako, za razliko od individualizacije, ki upošteva razlike med 
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učenci na ravni vsakega posameznika« Avtor (Strmčnik, 1987, str. 12–13) oba procesa 

natančneje opredeljuje takole: 

 diferenciacija je »pretežno organizacijski ukrep, s katerim demokratično usmerjamo 

učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne homogene in heterogene 

učne skupine, da bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in didaktično-

metodičnim stilom dela bolje uresničevala socialne in individualne vzgojno-

izobraževalne namene«; 

 individualizacija pa je »najdoslednejša oblika diferenciacije in da je to didaktično 

načelo, ki zahteva od šole in učitelja, da odkrivata, spoštujeta in razvijata utemeljene 

individualne razlike med učenci, da skušata sicer skupno poučevanje in učenje čim 

bolj individualizirati in personificirati, se pravi prilagoditi individualnim vzgojnim in 

učnim posebnostim, potrebam, željam in nagnjenjem posameznega učenca ter mu 

omogočiti kar se da samostojno učno delo«.  

V angleški in ameriški znanstveni pedagoški literaturi pojem diferenciacija (ang. 

differentiated instruction) ni opredeljen kot organizacijski ukrep, ampak kot celotna učiteljeva 

naravnanost na upoštevanje različnih učenčevih potreb (Tomlinson, 2000). Tudi F. Nolimal 

(2012) pojasnjuje, da strokovnjaki z angleško govorečega območja diferenciacijo razumejo 

kot pedagoški-psihološki in didaktični ukrep, ki je v funkciji individualizacije, in citira S. 

Cowley (2003, po Nolimal, 2012, str. 99), ki pravi, da je »diferenciacija vse, kar zadeva 

zadovoljevanje potreb različnih učencev v posameznem razredu oz. razredih … V idealnem 

svetu (v razredih, v katerih ni več kot 10–15 učencev) naj bi načrtovano delo ustrezalo 

vsakemu posameznemu otroku. V resničnem svetu pa je diferenciacija nekoliko bolj 

slučajna«. F. Nolimal (2012) tudi pojasnjuje, da bolj kot individualizacijo, ki lahko poteka v 

socialni učni skupini ali izolirano, poudarjajo pomen personaliziranega učenja, za katerega 

je značilno, da vedno poteka v socialni učni obliki. Lahko bi rekli, da je cilj prilagajanja pouka 

v običajni heterogeni učni skupini čim bolj personalizirano učenje vsakega posameznega 

učenca.  

V tuji znanstveni literaturi pojem diferenciacija pouka (ang. differentiated instruction in 

differential instruction; avstral. pedagogical differentiation, it. pedagogia della 

differenziazione, nem. Differenzierter Unterricht) pretežno pomeni notranjo učno 

diferenciacijo in učiteljevo naravnanost ali filozofijo poučevanja, pri kateri prilagajanje pouka 

temelji na razumevanju in upoštevanju različnih učenčevih potreb. 
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Prilagajanje pouka bomo v nadaljevanju opredelili na podlagi utemeljitelja učne 

diferenciacije in individualizacije v slovenskem prostoru Franceta Strmčnika in koncepta 

diferenciacije poučevanja ameriške strokovnjakinje Carol Ann Tomlinson. 

2.1.1 Učna diferenciacija in individualizacija po Francetu Strmčniku 

Strmčnik (1987, 2001) loči različne sisteme učne diferenciacije in individualizacije, in sicer 

zunanjo ali storilnostno diferenciacijo, notranjo ali didaktično diferenciacijo in 

individualizacijo ter fleksibilno diferenciacijo in individualizacijo. Za razumevanje razlik med 

njimi bomo na kratko preleteli bistvene značilnosti vseh treh. Avtor (Strmčnik, 1987, 2001) 

jih opredeljuje takole:  

 »Za zunanjo diferenciacijo označujemo takšno šolsko ali učno organizacijo, pri kateri 

so učenci običajno po storilnostnih merilih, se pravi po učnih sposobnostih in tempu 

napredovanja, bolj ali manj administrativno razdeljeni v relativno homogene, 

prostorsko trajno ločene skupine z neenotnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji in 

vsebinami, z običajno ločenimi učiteljskimi zbori in šolskimi upravami ter neenakimi 

nadaljnjimi izobraževalnimi možnostmi« (Strmčnik, 2001, str. 384). 

 Za fleksibilno diferenciacijo in individualizacijo je »bistveno prepletanje heterogenih 

in homogenih, večjih in manjših učnih skupin, temeljnega in nivojskega pouka, veliko 

bolj skupinsko sodelovanje učiteljev, kratkotrajnejše časovno, največkrat pa tudi 

prostorsko ločevanje učencev in večji učnociljni ter vsebinski razponi. Prav v teh 

razponih in v občasnem ločevanju se skrivajo blage prvine zunanje diferenciacije, 

vendar ne v tolikšnem obsegu in času, da bi se mogle zakoreniniti in izražati tipične 

slabosti zunanje diferenciacije« (Strmčnik, 2001, str. 382). 

 Za notranjo diferenciacijo in individualizacijo je značilno, da se ju izvaja znotraj 

obstoječih razredov in oddelkov ter tako ohranja po socialni pripadnosti in njihovih 

učnih sposobnostih mešane, naravne heterogene učne skupine. Da bi bili notranja 

diferenciacija in individualizacija uspešni, morata seči do vsakega učenca, pri čemer 

morata upoštevati individualne značilnosti vsakega učenca ter učni proces prilagajati 

v vseh njegovih segmentih« (Strmčnik, 1987, str. 176; 2001, str. 378). 

V nadaljevanju bomo pozornost namenili predvsem notranji ali didaktični diferenciaciji in 

individualizaciji, ki se ju izvaja v naravnih heterogenih učnih skupinah znotraj obstoječih 
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razredov. Ker v slovenskem prostoru pojem diferenciacija najpogosteje povezujemo 

neposredno z delitvijo učencev v različne skupine po spodobnostih, individualizacijo pa s 

prilagajanjem vsakemu posamezniku, bomo to notranjo diferenciacijo in individualizacijo 

imenovali prilagajanje pouka. To razumemo kot različna strokovno premišljena učiteljeva 

dejanja oz. ukrepe, ki jih izvaja z namenom, da bi različnim učencem omogočili čim bolj 

spodbudno učno okolje in učinkovito učenje. Ob primerjanju raziskovalnih ugotovitev 

ameriške strokovnjakinje C. A. Tomlinson s sistemi učne diferenciacije in individualizacije 

po Strmčniku ugotovimo, da se C. A. Tomlinson ukvarja predvsem z raziskovanjem notranje 

diferenciacije in individualizacije, ki jo imenuje diferenciran pouk ali prilagajanje pouka (ang. 

differentiated instruction). C. A. Tomlinson (1999) je svoje raziskovanje usmerila v 

raziskovanje prilagajanja pouka v običajnih heterogenih skupinah učencev. Diferenciacije 

ne opredeljuje kot organizacijski ukrep, ampak kot celotno učiteljevo naravnanost na 

upoštevanje različnih učenčevih potreb, zato da lahko vsak učenec pri učenju maksimalno 

napreduje in je učno uspešen. 

Strmčnik (2001) in C. A. Tomlinson s sodelavci (2003) učno diferenciacijo in individualizacijo 

opredeljujejo kot prilagajanje pouka, pri katerem učitelj proaktivno prilagaja vsebine, proces 

(pristope, učne metode in učne oblike, učne dejavnosti, učni tempo, vire, pripomočke, 

tehnologijo), preverjanje znanja učencev in učno okolje, zato da bi – izhajajoč iz različnih 

značilnosti učencev – omogočil maksimalne učne priložnosti vsakemu učencu v razredu. 

Različni avtorji (Strmčnik, 2001; Tomlinson idr., 2003) pri tem poudarjajo, da učiteljevo 

prilagajanje pouka temelji na individualnih značilnostih vsakega učenca, in sicer na njegovih 

zmožnostih in predznanju, njegovem učnem profilu in na širokem spektru njegovih (različnih) 

interesov. Spoznavanje in upoštevanje individualnih značilnosti učencev je zahtevna in 

kompleksna naloga. C. A. Tomlinson (2010) za temeljitejše razumevanje celotnega 

koncepta prilagajanja pouka predstavlja shemo, ki prikazuje ključne elemente prilagajanja 

pouka in odnose med njimi.  

Čeprav pojem ang. differentiated instruction lahko prevajamo kot prilagajanje pouka ali 

prilagojen pouk, v nadaljevanju uporabljamo izraz prilagajanje pouka, ki poudarja procesni 

vidik. Iz celotne opredelitve razberemo, da gre za širši koncept prilagajanja pouka, ki 

vključuje prilagajanje načrtovanja in izvajanja pouka pa tudi pripravo gradiv (prilagajanje 

učne snovi) za samostojno delo učencev. Učitelj skozi vse etape učnega procesa tudi 
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preverja znanje, s čimer pridobiva povratno informacijo o učinkovitosti pouka oz. procesov 

poučevanja in učenja. 

2.1.2 Koncept prilagajanja pouka po Carol Ann Tomlinson 

C. A. Tomlinson (2000) poudarja, da je uspešno prilagajanje pouka mogoče le takrat, kadar 

učitelj razume celoten koncept prilagajanja pouka. Avtorica (Tomlinson, 2000) zato ta 

kompleksen koncept predstavlja s shemo. V njej pojasnjuje, da je diferenciacija oz. 

prilagajanje pouka učiteljev strokovni odziv na različne potrebe učencev, in poteka skladno 

s temeljnimi načeli učinkovitega prilagajanja pouka. Še enkrat poudarimo trditev C. A. 

Tomlinson, da prilagajanje pouka ni strategija poučevanja, ki bi jo učitelj izvajal takrat, ko 

ima čas za to, ampak njegova celotna miselna naravnanost, ki izhaja iz predpostavke, da je 

za doseganje kakovostnega znanja in osebnostnega oblikovanja posameznika nujno 

spoznati in upoštevati vsakega učenca. C. A. Tomlinson (2010) je temeljna načela 

uspešnega prilagajanja pouka strnila v šest sklopov, ki smo jih omenili že v poglavju o 

kakovostnem pouku. Ti so: kakovosten kurikulum, primerne naloge, poučevanje v območju 

bližnjega razvoja, kombiniranje različnih učnih oblik, pogosto preverjanje znanja ter 

oblikovanje razredne in šolske skupnosti. Za vsako temeljno načelo je opredelila tudi njegov 

pomen za prilagajanje pouka. Tako je v kakovostnem kurikulumu načrtovano znanje 

učencem smiselno in zanimivo. Skozi različne izzive učenci vidijo (doživijo, zaznajo) 

povezanost različnih vsebin (medpredmetno povezovanje), ki se jih učijo, pa tudi 

povezanost vsebin z njihovim vsakdanjim življenjem. V kurikulumu so načrtovani cilji. Šele 

nato učitelj izbira poti, po katerih bodo učenci dosegli zastavljene cilje. Pri pripravi primernih 

nalog je treba biti pozoren na vsebino in strukturo nalog, ki morajo upoštevati različne 

značilnosti posameznih učencev, kot so: učenčevo predznanje, interesi in učni profil. 

Poučevanje v območju bližnjega razvoja učenca pri učenju postavlja pred izzive, ki jih je ob 

podpori učitelja zmožen doseči. Učenci se naučijo, da trdo delo vodi k rezultatom in 

uspešnemu napredovanju. C. A. Tomlinson (2010) predlaga, da raven poučevanja določimo 

tako, da dejavnost najprej načrtujemo na najkompleksnejši in najzahtevnejši ravni, ki bo 

predstavljala izziv najsposobnejšim učencem, nato pa jo prilagodimo učencem z nižjimi 

ravnmi predznanja. S kombiniranjem različnih učnih oblik se učencem omogoča raznolike 

možnosti za učenje. Lahko se učijo skupaj z vsemi učenci v razredu, lahko delajo sami ali 

skupaj z vrstniki, ki imajo različne ali podobne interese, predznanje in učni profil. 

Razporejanje v pare ali skupine je lahko naključno, lahko je na podlagi želja učencev ali pa 
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ga določi učitelj. Pogosto preverjanje znanja učencev usmerja prilagajanje pouka v razredu 

in ima v različnih učnih etapah drugačno vlogo. Odkrivanje ali preverjanje predznanja in 

interesov učencev učitelju v uvodnih urah določene učne enote pomaga pri morebitnem 

razvrščanju učencev v skupine in izboru nalog za učence. Formativno preverjanje znanja 

učencev v procesu obravnave nove učne snovi učitelju pomaga spremljati učenčev 

napredek, učencem pa omogoča sprotno povratno informacijo in usmerjanje lastnega 

učenja. Tudi končno ali sumativno preverjanje je lahko prilagojeno učenčevemu predznanju 

in zmožnostim, interesom in učnemu profilu. Pomembno je, da različne vrste preverjanja 

učencem omogočijo, da pokažejo, kaj vse so se v okviru zadanih ciljev določene učne enote 

naučili, torej, kaj vedo, razumejo in znajo narediti. Pri oblikovanju razredne in šolske 

skupnosti je bistveno, da je to okolje, v katerem učenci vedo, da bodo deležni podpore, da 

se v njem počutijo varni in sprejeti. To je okolje, v katerem se učenci med seboj spoštujejo 

in si pomagajo. V razredu, v katerem prilagajamo pouk, morajo učenci razumeti, da so si 

med seboj različni in da ima vsak izmed njih svojo vlogo v tej skupnosti. O delovanju 

skupnosti soodločajo vsi učenci in tudi prevzemajo odgovornost za prepoznavanje in 

reševanje težav, ki se pojavijo. 

Avtorica (Tomlinson, 2010) poudarja, da je pomembno, da učitelj temeljna načela 

prilagajanja pouka razume in vanje verjame. To pomeni, da se zaveda različnosti učencev 

in s tem potrebe po doseganju zastavljenih ciljev po različnih poteh. Učitelj torej verjame, da 

so razlike med učenci iste starosti tako velike, da je za uspešno napredovanje treba učence 

spodbujati in podpirati na različne načine ter da se učenci najbolje učijo takrat, kadar v 

učenju vidijo smisel in jih to zanima ter se učijo v okolju, v katerem se počutijo pomembni in 

spoštovani. Če učitelj tega ne verjame, če torej prilagajanje pouka ni sestavina njegovih 

pojmovanj, tudi ne razume temeljnih načel učinkovitega prilagajanja pouka in ga tudi ne 

more izvajati. 

Tudi Hattijevo (2012) pojmovanje prilagajanja pouka je skladno s shemo C. A. Tomlinson, 

ko pravi, da prilagajanje pouka pomeni, da vsi učenci v razredu napredujejo od stopnje, na 

kateri trenutno so, kar jim omogoča maksimalne možnosti za dosego zastavljenih ciljev 

pouka. Izpostavlja, da je to mogoče le, če je učitelj usposobljen za prepoznavanje značilnosti 

učencev (podobnosti in razlik med učenci) in se zaveda, da je temelj učinkovitega 

poučevanja prav upoštevanje tega. Učitelj mora torej poznati posameznega učenca in 

vedeti, kakšno je njegovo trenutno znanje, da lahko načrtuje poučevanje in izpeljuje različne 
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didaktične poti usvajanja znanja. Skladno z značilnostmi kognitivno-konstruktivističnega 

modela pouka je pomembno, da učitelj pri učencih spodbuja kognitivni konflikt in mu 

ustrezno prilagojeno pomaga pri doseganju ciljev. Ti so »ravno prav« nad njegovimi 

trenutnimi zmožnostmi, kar mu omogoča optimalno učenje, to je napredek. 

Slika 1: Shema koncepta učinkovite diferenciacije oz. prilagajanja poučevanja (prirejeno po 

Tomlinson, 2010) 

 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka 
predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija 

 

33 

 

Kompleksna shema poleg temeljnih načel, na katerih sloni prilagajanje pouka, predstavlja 

še dejavnike pouka, ki so razdeljeni na elemente poučevanja in značilnosti učencev. Učitelj 

namreč učne vsebine in cilje, učni proces, učne etape (preverjanje znanja) in učno okolje (z 

razredno klimo) prilagaja skladno z različnimi značilnostmi učencev, to je z njihovimi učnimi 

zmožnostmi, interesi in z učnim profilom. 

Avtorica (Tomlinson, 2010) se zaveda kompleksnosti in zahtevnosti prilagajanja pouka, zato 

opozarja, da cilj ni v popolnem upoštevanju in izvajanju vseh vidikov prilagajanja pouka, 

česar ne bi zmogel še tako sposoben učitelj, ampak v vedno bolj poglobljenem zavedanju 

in razumevanju ključnih elementov prilagajanja poučevanja. Učitelj mora resnično verjeti, da 

se bodo vsi učenci lahko učili le takrat, ko jim bo on omogočil različne poti do uspeha. 

Prilagajanja pouka torej ne razumemo le kot organizacijski ukrep za čim bolj kakovostno 

individualizacijo pouka ali model oz. pristop, ampak kot celotno učiteljevo naravnanost oz. 

filozofijo poučevanja. 

Poleg C. A. Tomlinson (2010) tudi Strmčnik (2001) meni, da je prilagajanje pouka nujno 

potrebno, a hkrati razume, da za učitelje to ni preprosto in tudi ni mogoče hkrati v vseh 

elementih. Pri prilagajanju pouka v vzgojno-izobraževalni praksi oba avtorja poudarjata dve 

najbolj izstopajoči težavi: ena je nerazumevanje celotnega koncepta prilagajanja pouka, 

druga pa usmerjenost v prilagajanje vsakemu učencu v razmerah, ki tega najpogosteje ne 

omogočajo.  

O težavah z razumevanjem koncepta prilagajanja pouka poročajo Mills in sodelavci (2014), 

ki so v avstralskih osnovnih šolah raziskovali, kako si različni učitelji predstavljajo prilagojeno 

poučevanje. Ugotovili so, da kljub izobraževanju, ki so ga bili učitelji deležni, ti niso jasno 

vedeli, kaj se od njih pričakuje. Prilagajanje pouka so si predstavljali na zelo različne načine, 

pri izvajanju prilagajanja so se počutili zelo negotovi, zato pri tem tudi niso bili uspešni. 

Avtorji (Mills idr., 2014) poudarjajo, da je diferenciacija oz. prilagajanje kompleksen koncept, 

ki se ga ne da kar prestaviti iz idejne, tj. teoretične ravni v razred oz. šolsko okolje. Tudi oni 

izpostavljajo, da je za uspešno prilagajanje pouka v praksi pomembno, da učitelji koncept 

razumejo in da so prepričani o njegovih prednostih. Pri vpeljevanju prilagojenega pouka pa 

morajo biti tudi deležni ustrezne podpore okolja in sistema.  

Pri razumevanju celotnega koncepta prilagajanja pouka je C. A. Tomlinson (2005) poleg 

razumevanja in sprejemanja različnosti učencev poudarila tudi pomen učiteljevega 

prepričanja, da je soodgovoren za učenčevo napredovanje in da se učenci lahko učinkovito 
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učijo le takrat, kadar jim učitelj omogoči različne poti do zastavljenih ciljev. To je temelj 

odgovornega poučevanja, pri katerem učitelj kot enakovredno razume oba dejavnika pouka: 

učence (potrebe posameznega učenca, tj. KOGA poučuje) in učne vsebine (tj. KAJ 

poučuje). 

Druga težava, ki učitelje ovira pri uspešnem prilagajanju pouka, je predpostavka, da je pouk 

treba prilagoditi vsakemu učencu, saj je vsak poseben in na svoj način drugačen. S. Cowley 

(2003, v Nolimal, 2012, str. 99) trdi, da to v realnem svetu ni mogoče, in pravi, da je 

»diferenciacija vse, kar zadeva zadovoljevanje potreb različnih učencev v posameznem 

razredu oz. razredih. V 'idealnem svetu' (v razredih, v katerih ni več kot 10–15 učencev) naj 

bi načrtovano delo ustrezalo vsakemu posameznemu otroku. V 'resničnem svetu' pa je 

diferenciacija nekoliko bolj slučajna«. Hattie (2012) pritrjuje, da je prilagajanje pouka 

vsakemu učencu posebej v realnosti zelo težko izvedljivo. Predlaga, da prilagajanje 

razumemo bolj kot prilagajanje skupinam med seboj podobnih učencev, ki jim neka 

prilagoditev pomaga pri uspešnejšem doseganju ciljev. S tem se tudi približuje 

Strmčnikovemu razumevanju učne diferenciacije. 

Za učenčevo učno uspešnost je torej pomembno, da učitelj čim bolje pozna učenčeve 

značilnosti, torej njegove fiziološke in psihološke značilnosti ter njegovo družino in kulturno 

okolje ter – izhajajoč iz tega – ustrezno prilagaja pouk. 

V naslednjih poglavjih bomo podrobneje opredelili značilnosti učencev, ki so povezane s 

kakovostnim učenjem, in poudarili pomen prilagajanja elementov pouka tem značilnostim.  

2.2  Značilnosti učencev kot izhodišče za prilagajanje pouka 

Pouk je namenjen učencem in poteka zaradi učencev. Kramar (2009) pravi, da je učiteljeva 

naloga, da učence usmerja in vodi, jih spodbuja, korigira njihovo delovanje ter preverja in 

ocenjuje njihove dosežke. To lahko uspešno izvaja, če pozna in upošteva značilnosti 

posameznih učencev in skladno z njimi prilagaja svoje poučevanje. Številni avtorji, ki 

poudarjajo pomen prilagajanja pouka učenčevim značilnostim (Strmčnik, 1987; Tomlinson, 

1999), trdijo, da so razlike med učenci tako zelo velike, da brez prilagajanja poučevanja 

posameznim značilnostim učencev ti ne morejo povečati svojih zmožnosti in napredovati. 

Strmčnik (1987) tudi pravi, da učitelj, ki vidi le povprečje razreda, vzpostavi enak in 

šabloniziran odnos do učencev in tako šablonizirano tudi poučuje. 
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Poleg poznavanja osnovnih človeških potreb, ki so skupne vsem ljudem in torej tudi 

učencem, je temeljnega pomena učiteljevo poznavanje različnih potreb posameznih 

učencev, ki so povezane z različnimi značilnostmi učencev. Razloge za nujnost poznavanja 

značilnosti učencev nazorno pojasni C. A. Tomlinson s sodelavci (Tomlinson, 1999, 2003; 

Tomlinson in Cunningham Edison, 2003; Tomlinson in Imbeau, 2010), ki trdijo, da bo tisti 

učitelj, ki poleg tega, da ve, kaj poučuje, tudi ve, koga poučuje, bolj verjetno vedel, kako naj 

skladno z značilnostmi posameznih učencev tudi prilagaja poučevanje. 

Že v prejšnjem poglavju smo predstavili različne delitve dejavnikov uspešnega učenja, med 

katerimi so tudi značilnosti učencev. C. A. Tomlinson (1999) jih je razdelila v tri skupine, in 

sicer na: učenčevo zmožnost za učenje (ang. readiness), učenčev interes (ang. interest) in 

učenčev učni profil (ang. learning profile). Za skupino značilnosti učencev, ki jih avtorica 

opredeljuje kot učenčevo zmožnost za učenje, lahko rečemo, da so to učenčeve značilnosti, 

ki se stalno spreminjajo in ki jih je za učinkovit pouk treba pogosto preverjati. Druga skupina 

značilnosti predstavlja učenčev interes kot vir učenčeve notranje motivacije in s tem 

spodbujevalec in usmerjevalec učenčevega učenja. V tretjo skupino, ki je opredeljena kot 

učenčev učni profil, pa sodijo učenčeve značilnosti, ki jih lahko imenujemo tudi danosti. V 

preteklosti smo jih opredeljevali kot relativno trajne, na katere je mogoče težje vplivati, a jih 

je vsekakor treba upoštevati. Avtorica je v treh skupinah značilnosti poudarila učenčeve 

kognitivne oz. miselne procese, v manjši meri pa osebnostne in čustvene lastnosti. C. A. 

Tomlinson (2003) je sicer v eni izmed svojih znanstvenih monografij med učenčeve 

značilnosti uvrstila tudi učenčeve občutke in čustva oz. afektivno področje (ang. affect). 

Pojasnila je, da so ti ključni temelj za učenčevo uspešno učenje. Vplivajo namreč na 

učenčevo dojemanje sebe, na njegovo delo in razred kot celoto. Kar enega učenca spodbuja 

in opogumlja, lahko drugega ovira in demotivira. Poudarila je, da se v učinkovitem razredu 

upoštevajo učenčevi kognitivni procesi (ang. cognition) in učenčeva čustva ter občutki (ang. 

emotions and fillings), ker le tako lahko učenci postanejo polno vključeni in uspešni pri 

svojem učenju. Pozneje je avtorica s sodelavci (Tomlinson in Cunningham Edison, 2003; 

Tomlinson in Imbeau, 2010) afektivno področje umestila med elemente poučevanja in 

utemeljila, da sta učenčev uspeh in njegov učni napredek zelo povezana z elementi 

poučevanja in s kurikulumom, saj občutki in čustva temeljijo na preteklih izkušnjah in so 

odziv na trenutne izkušnje.  
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Pri naši razvrstitvi bomo sledili razdelitvi, pri kateri bomo o afektivnem področju učenčevih 

značilnosti govorili v poglavju o sestavinah poučevanja.  

2.2.1 Učenčeva zmožnost za učenje 

Učenčeva zmožnost za učenje (ang. readiness) pomeni učenčevo trenutno znanje, 

razumevanje in spretnosti (Tomlinson, 1999). Avtorica navaja, da na učenčevo zmožnost za 

učenje vplivajo učenčeva splošna kognitivna zmožnost, predznanje in izkušnje, stališča in 

odnos do šole ter navade. 

Optimalno učenje poteka le takrat, kadar učenec dela na zahtevnosti ravni, ki zanj 

predstavlja dosegljivi izziv (Tomlinson, 2003). To pomeni, da mora učitelj dobro poznati 

učenčevo zmožnost za učenje, ki se s poučevanjem spreminja. Dobro poznavanje zmožnost 

za učenje posameznih učencev tudi pripomore, da se učitelj izogne nepotrebnim konfliktom, 

do katerih lahko pride, kadar npr. učitelj ponavlja, kar učenec že zna, ali poučuje nekaj, 

česar učenec še ne more povezati s svojim že usvojenim znanjem, ker je med njimi prevelik 

razkorak. Jackson (2010) zato priporoča, da učitelj »začne poučevati tam, kjer so učenci 

o(b)stali«. 

Na učenčev uspeh poleg njegove dejanske učne zmožnosti vpliva tudi njegovo zaznavanje 

lastne učne samoučinkovitosti, ki pomeni posameznikovo prepričanje o njegovih zmožnostih 

nekaj se naučiti ali izvesti neko dejavnost (Bandura, 1986, v Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009). M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) razlagata, da k zaznani ravni 

samoučinkovitosti prispevajo predhodne izkušnje. Če je bil učenec pri določeni dejavnosti 

uspešen, bo tudi bolj prepričan o lastni učinkovitosti pri tej dejavnosti, ob neuspehu pa se 

zniža tudi njegovo prepričanje o lastni učinkovitosti. Poudarimo lahko, da je pomembno, da 

učitelj učencem zagotavlja čim več pozitivnih izkušenj z učenjem. Različni avtorji (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009; Tomlinson in Imbeau, 2010) namreč ugotavljajo, da so 

učenci, ki imajo z učenjem in s seboj kot učečim se pozitivne izkušnje ter imajo na splošno 

bolj pozitivna prepričanja o sebi, tudi uspešnejši. 

C. A. Tomlinson in M. Imbeau (2010) navajata različne avtorje (Sousa, 2001, Vygotski, 1978, 

Wolfe, 2010, v Tomlinson in Imbeau, 2010), ki poudarjajo, da učenčeva zmožnost za učenje 

ni sinonim za učenčeve intelektualne sposobnosti. Te običajno opredeljujemo kot prirojene 

lastnosti, ki so bolj ali manj stalne in na katere je težje vplivati. Za razumevanje učenčevega 

napredka je zato pomembno, da učitelj in učenec razmišljata predvsem o učenčevi 
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zmožnosti, ki se stalno spreminja, če učenec opravlja naloge, ki so usmerjene v temeljno 

znanje, razumevanje in v spretnosti ter so vedno malce težje, kot je učenčeva trenutna raven 

pripravljenosti. Pri tem so učencu vedno v oporo učitelji in sošolci, ki mu pomagajo pri 

razreševanju posameznih nalog in problemov. 

2.2.2 Učenčev interes 

Učenčev interes predstavlja njegovo pozitivno usmerjenost do posameznih področij in je vir 

notranje motivacije. B. Marentič Požarnik (2014) pojasnjuje, da je učna motivacija psihološki 

proces, ki učenca spodbuja k učenju, ga usmerja, določa intenzivnost učenja in mu omogoči, 

da pri njem vztraja. Notranja (intrinzična) motivacija izhaja iz učenca samega, pri čemer se 

uči, zato ker to želi, ga zanima, ker bi rad razvil svoje sposobnosti ali obvladal neko 

spretnost. Viri notranje motivacije so poleg interesa še radovednost, vrednote, motivacija, 

usmerjenost ciljev in raven učenčeve aspiracije ali težnje. Zunanja (ekstrinzična) motivacija 

je povezana z delovanjem okolja, pri čemer je cilj doseganje nagrade ali izogibanje kazni. 

Avtorica (Marentič Požarnik, 2014) pojasnjuje, da notranja in zunanja motivacija pogosto 

vplivata druga na drugo in se povezujeta, zato je delitev preveč toga. Poudarja, da je pri 

proučevanju in spodbujanju motivacije koristno razlikovati tri stvari: razloge, zaradi katerih 

se neke dejavnosti lotimo, odločitev, da bomo v to dejavnost vložili čas in napor, ter 

vztrajanje, da bomo dejavnost izpeljali do konca. Raven motivacije za učenje se torej izraža 

kot učenčeva (ne)pripravljenost za sodelovanja pri pouku, raven prizadevnosti in truda, ki jo 

je učenec pripravljen vložiti, vztrajanje pri učenju, npr. kadar se učenec spoprime s težavo, 

ter (ne)pripravljenost za spoprijemanje s težjimi nalogami. M. Juriševič (2012) sestavine 

motivacijskega procesa loči na motivacijske pobudnike, torej tiste, ki motivirano vedenje 

začenjajo (interes, cilji, vrednote, zaznana zahtevnost, zunanje spodbude), in motivacijske 

ojačevalce, tiste, ki motivirano vedenje vzdržujejo med učenjem v daljšem časovnem 

obdobju (samopodoba, atribucije, konstruktiven pristop, obrambno vedenje).   

Tudi C. A. Tomlinson in M. Imbeau (2010) opisujeta, da učenčev interes predstavljajo 

vsebine in področja, ki v učencu vzbujajo radovednost in strast ter so zato neposredno 

povezane z učenčevo motivacijo za učenje. Interesi učencev so najpogosteje povezani z 

njihovimi močnimi področji, s kulturo, z osebnimi izkušnjami, vprašanji in s potrebami. Kadar 

učenca nekaj zanima, se poveča njegova motivacija za učenje in s tem se izboljša tudi 

učenčevo učenje. T. Rupnik Vec (2004) poudarja, da motivacijo predstavljajo notranji 
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procesi, ki učenca spodbujajo k aktivnosti, aktivnost usmerjajo in vzdržujejo, učitelj pa lahko 

s svojim ravnanjem učence spodbuja, da so bolj motivirani. C. A. Tomlinson (2003) dodaja, 

da lahko učitelj spodbuja razvoj učenčevih interesov, tako da odkrije njegove interese in ga 

nato spoznava z novimi možnostmi. Učenci, pri katerih bodo učitelji odkrili njihove interese, 

se bodo v šoli bolje učili in pri učenju tudi vztrajali. O pozitivni povezanosti učenčevega 

interesa in njegovih dosežkov kažejo tudi izsledki raziskave PISA 2000, v kateri je bila pri 

dijakih vseh sodelujočih držav stopnja bralne zavzetosti (del je tudi dobro oblikovan interes 

za branje) nedvoumno in pomembno pozitivno povezana z njihovim bralnim dosežkom 

(Šterman Ivančič, 2014). 

Raziskave s področja nevroedukacije potrjujejo izsledke raziskav kognitivne psihologije, da 

visoka motivacija vodi k večji pozornosti in povečani pripravljenosti na učenje (Engelmann 

in Pessoa, 2007, Goldberg, 2001, Raymond, 2009, v Sousa in Tomlinson, 2011) ter 

vztrajnosti (Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon in Deci, 2004, Vollmeyer in Rheinberg, 

2000, v Sousa in Tomlinson, 2011). Za osnovnošolski pouk pa so mogoče še zanimivejši in 

pomembnejši izsledki raziskav, ki kažejo, da bodo učenci, ki so v zgodnjem obdobju miselne 

naloge, torej tudi pouk, doživljali kot nekaj zanimivega in nekaj, pri čemer so občutili 

zadovoljstvo, tudi pozneje verjetneje vztrajali pri miselnih aktivnostih (Gottfried in Gottfried, 

1996, Neitzel, Alexander in Johnson, 2008, v Sousa in Tomlinson, 2011). Mladi, ki bodo v 

najstniško obdobje vstopili z močno oblikovanimi interesi, pa bodo v tem obdobju z večjo 

verjetnostjo uspešnejši od tistih, ki jih nimajo (Csikszentmihalyiidr, 1993, v Sousa in 

Tomlinson, 2011). 

2.2.3 Druge učenčeve značilnosti 

Učni profil (ang. learning profile) pomeni način, na katerega se učenec najučinkoviteje uči, 

raziskuje ali izraža neko vsebino. C. A. Tomlinson in sodelavci (Tomlinson, 1999, 2003; 

Tomlinson in Cunningham Edison, 2003; Tomlinson in Imbeau, 2010) menijo, da so učne 

preference preplet različnih elementov, kot so: inteligentnost, učni stil, kulturno okolje in spol 

ter interakcije med njimi. 

V nadaljevanju bomo opredelili te elemente in dodali nekaj raziskav, ki podpirajo povezanost 

upoštevanja različnosti teh učenčevih značilnosti z učenčevim učnim uspehom.  
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Inteligentnost 

M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) navajata, da se za inteligentnost pogosto 

uporablja izraz splošna spoznavna sposobnost. Ta predstavlja niz posameznikovih 

sposobnosti, ki omogočajo racionalno mišljenje, hitro in učinkovito učenje, reševanje 

problemov in smiselno vedenje v danem okolju. O inteligentnosti so strokovnjaki razvili več 

teorij, med katerimi sta najvidnejši Thurstonova teorija multiplih faktorjev inteligentnosti in 

Gardnerjeva (1995) teorija mnogoterih inteligentnosti. T. Ažman navaja šole v ZDA in Veliki 

Britaniji, ki so se specializirale kot šole, namenjene učencem s posameznimi 

inteligentnostmi, in poudarja, da je Gardner trdil, da ima vsak posameznik bolje razvitih več 

inteligentnosti. T. Ažman (2012) poudari tudi opozorilo M. Coates, da naj šola spodbuja 

razvoj vseh učenčevih inteligentnosti, saj je njen cilj učence opremiti za vseživljenjsko 

učenje.  

Poleg intelektualnih sposobnosti L. Marjanovič Umek (2007) kot najvišji napovednik znanja 

učencev navaja tudi govorno kompetentnost. Pravi, da so v slovenski raziskavi (Marjanovič 

Umek, Sočan in Bajc, 2006, v Marjanovič Umek, 2007) ugotovili, da je povezanost med 

učenčevo učno uspešnostjo in govorno kompetentnostjo celo malo višja kot med učno 

uspešnostjo in intelektualnimi sposobnostmi. 

Za učinkovito učenje in poučevanje so pomembni izsledki nevroedukacije, ki dokazujejo, da 

na razvoj možganov vplivata dednost in okolje (Tancig, 2014). Velja torej, da možgani 

vplivajo na učenje in da hkrati učenje vpliva na možgane (Rutar, 2012). Izsledki raziskav o 

delovanju možganov kažejo, da bi lahko spodbujajoče učno okolje vplivalo na hitrejši in 

močnejši razvoj nevronov otrok in mladostnikov. Čeprav dedovanje gotovo igra pomembno 

vlogo v razvoju možganov, veliko nevroznanstvenikov predvideva, da bi bili lahko vplivi 

okolja mogoče še pomembnejši (Rao idr., 2010; Shaw idr., 2006, v Sousa in Tomlinson, 

2014). Avtorji pravijo, da raziskave celo nakazujejo, da imajo šolske izkušnje otrok in 

mladostnikov pomemben vpliv na razvoj posameznikovih možganov in mogoče tudi na 

inteligentnost; povzemajo, da dogajanje v razredu mogoče lahko zvišuje ali znižuje učenčev 

inteligenčni kvocient. 

Učni stil 

»Učni stil je za posameznika značilen način lotevanja učnih nalog. Gre za skladno celoto 

učnih aktivnosti, ki jih običajno uporabljamo in s katerimi uravnavamo učni proces« (Marentič 
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Požarnik, 2014, str. 168). Avtorica razlaga, da je pojem učni stil nekoliko širši od pojma stil 

spoznavanja, saj zajema tudi tipične strategije učenja ter cilje in pojmovanje učenja. 

Pojasnjuje, da različnim posameznikom ustreza različno učenje: na primer iz konkretnih 

izkušenj, knjig, z opazovanjem ali aktivnim eksperimentiranjem. B. Marentič Požarnik (2014) 

pravi, da učitelj to opazi kot razlike med načini učenja, pri čemer gre za kvalitativne razlike 

v tem, čemu kdo daje prednost in v kakšnih okoliščinah bolje deluje. C. A. Tomlinson in M. 

Imbeau (2010) dodajata še razlike v okoliščinah učenja, ki se v praksi kažejo kot učenčev 

najljubši način učenja in ki je povezan s tem, ali se učenec raje uči sam ali z drugimi, v tihem 

okolju ali ob glasbi, v svetlem ali bolj zatemnjenem prostoru, sede ali ob gibanju itn. 

T. Ažman (2012) pravi, da ni »slabih, neuspešnih in lenih« učencev, ampak da je vzroke za 

neuspeh učencev mogoče iskati tudi v neujemanju učnega stila učenca s stilom poučevanja 

učitelja. Pravi, da je raziskav, ki dokazujejo, da je učenje veliko učinkovitejše, če se učenčev 

učni stil in učiteljev stil poučevanja ujemata, ravno toliko kot tistih, ki trdijo, da je bolje, če se 

ne. V enih avtorji (Smith, Sekar in Townsend, 2002, v Ažman, 2012) pripisujejo učno 

neuspešnost učenca ravno veliki neusklajenosti med učenčevim učnim stilom in stilom 

učiteljevega poučevanja, v drugih pa avtorji (Grasha, 1984, v Coffield idr., 2004, v Ažman, 

2012) v tem vidijo izziv in priporočajo učenje učnih stilov, ki učencem niso blizu. T. Ažman 

(2012) pravi, da kljub temu velja, da usklajenost stilov med učenci in učitelji vodi k razvijanju 

boljših odnosov in boljšim učnim dosežkom. 

Ob vseh diskusijah o učnih stilih ter zanesljivosti in veljavnosti inštrumentarijev za njihovo 

merjenje in prepoznavanje pa B. Marentič Požarnik, C. Peklaj in L. Magajna (1995) 

poudarjajo, da je potrebno preseči predsodke o večvrednosti ali edini pravilnosti določenih 

načinov razmišljanja in reševanja problemov. Tudi M. Coates (2007, v Ažman, 2012) in 

Hattie (2012) izpostavljata, da je najbolj problematično razumevanje učnih stilov kot 

prirojenih in nespremenljivih posameznikovih značilnosti, ki izhajajo iz pojmovanja 

inteligentnosti kot prirojene in fiksne. T. Ažman (2012) opozarja, da takšno razumevanje 

pomeni, da se pri posameznem učencu prepozna njegov prevladujoči učni stil ter se ga s 

tem označi, kar ga v nadaljevanju določa in s tem tudi omejuje pri njegovem razvoju.  

Za učinkovit pouk je pomembno, da se učitelj zaveda značilnosti in posledic svojega učnega 

stila in učnega stila svojih učencev ter da razume vpliv svojega poučevanja na učenčevo 

učenje. B. Marentič Požarnik (2014) in T. Ažman (2012) v napotkih učiteljem svetujeta, da 

naj upoštevajo značilnosti učnega stila večine učencev in se mu prilagajajo, pri tem pa 
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razširijo svoj nabor postopkov, metod, pristopov pri poučevanju, da se bodo lahko približali 

tudi učencem z drugačnimi učnimi stili.  

Predlagata tudi, da naj učitelji učence ozaveščajo o razlikah v učnih stilih, jih navajajo na 

spoznavanje lastnega učnega stila ter jih spodbujajo k izkoriščanju svojih prednosti in 

razvijanju šibkih področij. Gardner (2000, v Ažman, 2012) pravi, da gre pri tem za 

samospoznavanje in samorazvoj. Cilj je, da učenec spozna svoje učne stile in različne učne 

strategije ter je usposobljen, da uporabi najboljšo strategijo za določeno nalogo. Učiteljeva 

temeljna naloga je, da je učencem pri tem v oporo in pomoč. 

Spol 

Na učenčeve dosežke vplivata tudi spol ter socialno in kulturno okolje. C. A. Tomlinson in 

M. Imbeau (2010) pravita, da obstajajo vzorci učenja, ki so značilnejši za posamezen spol. 

Strokovnjaki, ki raziskujejo povezanost med učenčevo učno uspešnostjo in njegovim 

spolom, izpostavljajo razlike v možganski strukturi deklic in dečkov (Sax, 2005, v Sousa in 

Tomlinson, 2011) pa tudi vlogo vzgoje (Eliot, 2009, v Sousa in Tomlinson, 2011). Navajamo 

nekaj razlik v učenju deklic in dečkov, ki jih izpostavljajo različni avtorji (Salomone, 2003, 

Sax, 2005, Eliot, 2009, v Sousa in Tomlinson, 2011): 

 deklice so občutljivejše na zvok, zato je večja verjetnost, da jih hrup bolj moti kot 

dečke; 

 deklice bolje poslušajo, zato je večja verjetnost, da so uspešnejše pri pouku z veliko 

razlage; 

 deklice lažje govorijo o čustvih kot dečki; 

 dečki se pogosteje vključujejo v bolj tvegane aktivnosti kot deklice; razlog je mogoče 

v tem, da dečki običajno precenjujejo svoje fizične zmožnosti, medtem ko jih deklice 

podcenjujejo; 

 deklice pogosteje kot dečki upoštevajo mnenje in povratne informacije učiteljev, jih 

vprašajo za pomoč in nasvet ter domnevajo, da so učitelji na njihovi strani; 

 deklice pogosteje kot dečki delajo domače naloge, zato da zadovoljijo učitelja, dečki 

pa jih delajo manj radi in zato, ker se jim zdi zanimivo; 

 deklice se rade družijo, zato da si delijo zamisli, skrivnosti in izkušnje, dečki pa se 

družijo pri skupnih interesih; 

 v središču dekliških prijateljstev je pogovor, fantovskih pa šport; 
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 dečki so bolj nagnjeni k tekmovanju, dekleta pa k sodelovanju; 

 dečki se bolje učijo v nekoliko stresnih situacijah, kar je manj običajno za dekleta … 

Pri tem seveda vsi poudarjajo, da lastnosti, ki so pretežno značilne za učenje deklic, ne 

veljajo za vse deklice in enako velja tudi za dečke. 

Primer razlik v dosežkih glede na spol se npr. kažejo v bralnih dosežkih dijakov v raziskavi 

PISA 2009 (Štraus, 2014). Izsledki kažejo statistično pomembno boljšo uspešnost deklet. 

Razlika med spoloma je v Sloveniji višja od povprečja držav OECD in držav EU. Pri tem so 

ugotovili, da se pri slovenskih dijakinjah in dijakih največja razlika med spoloma kaže pri 

veselju do branja. 

Kulturno in socialno okolje 

C. A. Tomlinson in M. Imbeau (2010) pojasnjujeta, da kulturno in socialno okolje 

posameznika oblikuje njegov način komunikacije, njegovo medgeneracijsko povezanost, 

praznovanje in žalovanje, izkazovanje spoštovanja. Dodamo lahko, da imajo skupine ljudi 

iz različnih kulturnih okolij različno tradicijo in različne poglede, vrednote, norme in cilje, ki 

so povezani s poučevanjem in z učenjem. Sousa in C. A. Tomlinson (2011) pravita, da 

različno kulturno ozadje tudi določa različne načine doživljanja šole, ravnanja v šolskem 

okolju in učenje. Avtorja dodajata, da se v šolah zaradi kulturnih razlik med učitelji in učenci 

pojavlja velik razkorak med učenčevimi in učiteljevimi pojmovanji pouka, in slikovito 

razlagata, da kadar od učencev pričakujemo, da se učijo v pogojih in na način, ki ni skladen 

z njihovo kulturo in doživljanjem učenja, je njihovo učenje kot trpljenje. C. A. Tomlinson in 

M. Imbeau (2010) pa še pojasnjujeta, da kljub močnemu vplivu učenčevega kulturnega 

okolja na njegovo učenje ni nujno, da se učenci iz istega kulturnega okolja učijo na enak 

način.  

2.2.4 Različni vidiki procesa učenja 

Hattie (2012) opozarja, da je pogled na poučevanje, prilagojeno vsem raznolikim 

značilnostim učencem, včasih absolutiziran do takšne mere, ko bi bilo treba pouk prilagoditi 

vsakemu učencu posebej. Pravi, da o tem seveda ni dvoma, vendar je umetnost poučevanja 

ravno v tem, da v različnosti vidimo podobnosti in da vidimo pomen medvrstniškega 

sodelovanja, v katerega so vključeni učenci z različnimi talenti, interesi in pogledi na neko 
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situacijo, ter da razumemo, da je razlikovanje bolj povezano z različnimi vidiki procesa 

učenja kot samo s pripravo različnih dejavnosti različnim (skupinam) učencev.  

Hattie (2012) poudarja, da imajo v procesu učenja pomembno vlogo štirje vidiki procesa 

učenja (ang. phases of learning), in sicer: zmožnosti mišljenja (ang. capabilities in thinking), 

ravni mišljenja (ang. phases of thinking), faze motivacije (ang. phases of motivation) in ravni 

načinov učenja (ang. phases of how we learn). Avtor predlaga, da naj učitelji pri prilagajanju 

pouka upoštevajo predvsem različnost učencev v različnosti procesov njihovega učenja. 

Štirje vidiki procesa učenja, kot jih razlaga Hattie (2012): 

 stopnje v razvoju mišljenja: avtor jih opredeljuje na podlagi štirih glavnih stopenj v 

razvoju mišljenja po Piagetu, in sicer od senzomotorične stopnje prek stopnje 

predoperativnega mišljenja, stopnje konkretnih operacij do stopnje formalnih operacij 

oz. obdobja abstraktno-logičnega mišljenja; 

 ravni znanja: avtor loči površinsko in poglobljeno znanje; pri določanju se opira na 

taksonomijo SOLO (Biggs in Collins, 1982, v Hattie, 2012), s katero lahko celostno 

ocenjujemo raven razumevanja in kakovost učenčevega znanja, predvsem na 

vprašanja odprtega tipa; Biggs in Collins (1982, v Hattie, 2012) v svoji klasifikaciji 

znanja učencev ločita štiri taksonomske ravni, in sicer: enostrukturno, večstrukturno, 

odnosno in abstraktno; za prvo raven je značilno, da učenčevo znanje temelji na 

osnovi enega vidika, pogleda, predstave, informacije, na drugi ravni pa na osnovi več 

vidikov, ki jih še ne zna povezati in pravilno razložiti; za ti ravni je značilno površinsko 

znanje; na tretji, to je odnosni ravni znanje predstavljajo že vzročno povezani vidiki in 

predstave, ki pa jih učenec razume le v določeni situaciji; šele na četrti, to je abstraktni 

ravni zna učenec znanje prenesti v nove, drugačne situacije; znanje na odnosni in 

abstraktni ravni je poglobljeno znanje; Hattie (2012) poroča, da je iz raziskav vidno, 

da je v šoli preveč vprašanj in nalog, pri katerih učenci uporabljajo le površinsko 

mišljenje; želja in cilj pa je, da bi učitelj vedel, da je pomembno površinsko učenje in 

nato prehod od površinskega v poglobljeno učenje, pri katerem učenci znanje 

povezujejo in razširjajo; 

 faze motivacije: avtor izpostavlja, da učenci niso ves čas enako motivirani, in se pri 

pojasnjevanju opira na štiristopenjski model samoregulativnega učenja (Winne in 

Hadwin, 2008, v Hattie, 2012), pri katerem učenec sam prepozna učno nalogo, si 

določi učni cilj in pripravi načrt za dosego zastavljenega cilja, nato izbere ustrezne 
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strategije in nazadnje kontrolira, usmerja in prilagaja svoje delo ter kritično presoja, 

ali se mu je uspelo naučiti, kar je želel, in ali je s tem dosegel zadani cilj; Winne in 

Hadwin (2008, v Hattie, 2012) izpostavljata, da je pri učencih in učiteljih najpogosteje 

najtežji prehod s prve na drugo stopnjo; napredovanje z ene na drugo stopnjo pa je 

mogoče samo takrat, kadar se zavedamo učnih ciljev, prepoznamo vrzel med 

trenutnim in želenim znanjem ter nato pri učenju uporabimo ustrezne kognitivne 

strategije za dosego zastavljenega cilja; 

 ravni učne kompetentnosti: različni avtorji (Bransford, Brown in Cocking, 2000, v 

Hattie, 2012) navajajo tri ravni kompetentnosti, in sicer neizkušeni, spretni in 

usposobljeni učenec; ko je učenec na nekem področju neizkušen (ang. novice), je 

novinec oz. začetnik; na tej ravni poskuša razumeti zahteve neke naloge in je 

usmerjen v napredovanje, pri katerem bi delal čim manj večjih napak; na drugi ravni 

že usvoji neke sposobnosti in postane spreten (ang. capable) ter zmore delati z 

minimalnimi napakami in se mu ni več treba ukvarjati z vsemi vidiki naloge; na tretji 

ravni postane usposobljen (ang. proficient), torej strokovnjak na nekem področju, in 

nalogo opravlja avtomatizirano oz. rutinsko tudi v novih okoliščinah in z malo napora; 

različni avtorji (Bransford, Brown in Cocking, 2000, v Hattie, 2012) pojasnjujejo, da 

se proces učenja lahko odvija na kateri koli izmed teh ravni, odvisno od tega, ali se 

nekaj učimo prvič, ali spreminjamo svoje trenutne predstave ali mišljenje o nečem, 

ali pa nastopi takoj po tem, ko postanemo v nečem usposobljeni in se začnemo učiti 

zahtevnejših vsebin na zahtevnejši ravni.  

V tem poglavju smo bili osredinjeni na učenčeve značilnosti, ki so povezane predvsem z 

učenčevimi kognitivnimi procesi. Razvrstili smo jih v tri skupine, kot jih je opredelila C. A. 

Tomlinson. Rečemo lahko, da je razvrstitev smiselna, saj nas opozarja, da je treba biti 

pozoren na značilnosti učencev, ki: 1) se stalno spreminjajo in jih je zato treba pogosto 

preverjati; 2) so povezane z učenčevimi interesi, torej gonilno silo njihove motivacije za delo 

in učenje; 3) so relativno trajne, zaradi katerih so procesi učenja različnih učencev različni 

in posebni. Za to zadnjo skupino značilnosti danes vemo, da niso trajne in se tudi te 

spreminjajo pod vplivom okolja. 

V skupino značilnosti, ki jih C. A. Tomlinson imenuje učenčeva zmožnost za učenje, lahko 

uvrščamo značilnosti, ki jih B. Marentič Požarnik (2014) opredeljuje kot razvojna stopnja 

mišljenja, uporaba spoznavnih in metaspoznavnih strategij pri učenju, govorna 
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kompetentnost, predznanje in učna samoučinkovitost, Hattie (2012) pa stopnje v razvoju 

mišljenja, ravni znanja, samoregulativno učenje in ravni učne kompetentnosti. V skupino 

značilnosti, ki so povezane z učenčevim interesom, lahko uvrstimo učno motivacijo, v 

skupino značilnosti učnega profila pa poleg učnega in spoznavnega stila še intelektualne 

sposobnosti s splošno inteligentnostjo in specifičnimi intelektualnimi sposobnostmi. 

C. A. Tomlinson (2003) in Strmčnik (1987) se zavedata učiteljeve obremenjenosti in 

zahtevnosti spremljanja vsakega posameznika, vendar poudarjajo, da je čas, ki ga namenijo 

globljemu spoznavanju vsakega posameznika, poplačan z razumevanjem enkratnosti in 

posebnosti vsakega otroka, kar učitelja vodi k spremljanju napredka vsakega posameznika 

in ga odvrača od pretiranega primerjanja osebnostnih značilnosti med učenci. Strmčnik 

(1987) namreč pojasnjuje, da pri pretiranem primerjanju osebnostnih značilnosti različnih 

učencev prej opazimo tisto, česar učenec ne zmore in nima, kot tisto, za kar je sposoben 

ter je njegova originalna osebnostna in učna posebnost. 

Strinjamo se, da je pomembno, da učitelj pozna značilnosti posameznih učencev in njihovo 

povezanost z učenčevim procesom učenja in učnim uspehom. Še enkrat pa lahko 

poudarimo, da je pomembno tudi zavedanje, da razvrščanje učencev po določenih 

značilnostih, npr. po spolu, učnih stilih ali inteligentnosti, lahko učitelja omejuje pri 

poučevanju. Tako določeno skupino učencev s podobnimi značilnostmi poučuje samo na 

tisti način, za katerega meni, da je zanje najustreznejši (Hattie, 2012). Pri tem jih prikrajša 

za pestrost, ki je temeljna in pomembna. Značilnosti se namreč spreminjajo, zato je najbolje, 

da so učencem na voljo različne možnosti in priložnosti, da lahko učenec tudi sam najde 

način dela, ki mu najbolj ustreza. Hattie (2012) opozarja, da učitelji prehitro razvrščajo 

učence in njihovo učenje po učnih stilih in drugih osebnih značilnostih ter da te postajajo 

osnova za izgovor, da nečesa ne morejo poučevati oz. da se nekdo nečesa ne more naučiti. 

Značilnosti, ki jih poznamo o učencu, naj bodo vedno osnova oz. začetna točka, s katere 

učitelj začne poučevanje, in ne ovira ali razlog, da učitelj ne poučuje. 

2.3 Prilagajanje učnih vsebin in didaktičnih elementov pouka 

Učitelj je organizator vzgojno-izobraževalnega procesa in odgovoren za zagotavljanje 

pogojev za optimalen razvoj vseh učencev. Ponovno bomo poudarili misel C. A. Tomlinson, 

ki pravi, da bo učitelj, kadar poleg tega, da ve, kaj poučuje, tudi ve, koga poučuje, verjetneje 

vedel, kako naj skladno z značilnostmi posameznih učencev prilagaja poučevanje. Hattie 
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(2012) prav tako poudarja, da je pri poučevanju najpomembneje, da učitelj ve, kdaj se 

učenje pri posameznem učencu odvija in kdaj ne, torej se zaveda, katere učne strategije so 

v določeni situaciji in pri določenem učencu učinkovite in katere ne. Učitelj mora pri tem 

prepoznati potrebe posameznika in mu prilagoditi pouk tako, da doseže načrtovani cilj. 

Različni avtorji (Strmčnik, 1987; Tomlinson, 2000, 2003, Tomlinson in Imbeau, 2010) pravijo, 

da je to mogoče zagotoviti z variiranjem in s kombiniranjem učnih metod in oblik, ki delujejo 

druga na drugo in s tem še povečujejo njihovo učinkovitost. Strmčnik (1987) te komponente 

imenuje tudi dejavniki pouka, v drugih virih pa smo zasledili izraza elementi in sestavine. Pri 

razumevanju učiteljevega prilagajanja pouka je temeljno zavedanje, da učitelj glede na 

raznolikost značilnosti učencev prilagaja najrazličnejše elemente poučevanja. Na te je 

pozoren pri načrtovanju poučevanja, pri pouku pa se to odraža v izbranih metodah, oblikah, 

pristopih, strategijah, modelih … V nadaljevanju bomo za podrobnejši pregled prilagajanja 

poučevanja uporabili pojem elementi. 

Strmčnik (1987) poudarja, da so za učence značilne relativno konstantne razlike, zaradi 

katerih je nujno treba diferencirati in individualizirati poučevanje. Pojasnjuje (Strmčnik, 1987; 

2001), da se razlike med učenci kažejo v vsebinski in didaktični dojemljivosti, ter razlaga, da 

ni vsaka učna vsebina, učni vir, pripomoček ali metoda enako sprejemljiva ali ustrezna na 

vsakega učenca. Avtor zato govori o potrebi po prilagajanju na ravni učnih ciljev in vsebin 

ter na didaktični ravni in opredeljuje dva modela učne diferenciacije in individualizacije: 

vsebinsko oz. tematsko in didaktično metodično. Tudi C. A. Tomlinson (1999) v svojem 

konceptu prilagajanja pouka pojasnjuje, da učitelj svoje poučevanje prilagaja skozi učne 

vsebine (ang. content), torej z vsebinsko diferenciacijo ter skozi učni proces (ang. process) 

in preverjanje znanja oz. izdelek (ang. product), torej z didaktično diferenciacijo. Avtorica v 

svojem konceptu kot pomembno sestavino poučevanja dodaja še prilagajanje učnega okolja 

(ang. learning environment) in s tem razredne klime.  

2.3.1 Prilagajanje vsebin in ciljev poučevanja 

Različni avtorji prilagajanje učnih vsebin in ciljev poimenujejo različno, in sicer: vsebinska 

oz. tematska učna diferenciacija in individualizacija (Strmčnik, 1987, 2001) ali ciljno 

vsebinska diferenciacija (Nolimal, 2012). C. A. Tomlinson (1999) govori o prilagajanju vsebin 

(ang. content) in poudarja, da je pouk najbolj odvisen od učnih ciljev in vsebin, saj kurikulum 

določa, KAJ morajo učenci znati, torej, KAJ je treba poučevati. Iz tega sledi, da se tudi 
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razumevanje in načrtovanje prilagajanja poučevanja začneta pri razumevanju učnih ciljev in 

vsebin. Pri tem vrsta avtorjev (Strmčnik, 1987; Tomlinson, 1999; Jank in Meyer, 2006) kot 

najpomembnejše poudarjajo njihovo medsebojno usklajenost. 

Pri prilagajanju različnih sestavin pouka C. A. Tomlinson (1999) med učne vsebine prišteva 

poznavanje in razumevanje učnih vsebin ter spretnosti, ki se jih morajo učenci naučiti. Učitelj 

bo znal ustrezno prilagoditi učno vsebino pa tudi druge sestavine poučevanja, npr. učne 

metode in pristope, le če bo natančno poznal učno vsebino. Strmčnik (1987) zato poudarja, 

da je pomembno, da učitelj temeljito analizira učno vsebino, pri čemer dobro premisli in 

določi, katere informacije in podatki so pri posameznem vsebinskem sklopu elementarni oz. 

temeljni, torej nujno potrebni za razmišljanje o določeni učni vsebini. Nadalje je pomembno, 

da učitelj določi, kaj je temeljno. To pomeni, da učitelj v pouk vključi toliko elementarnih 

spoznanj in različnih primerov, da bodo učenci znali oblikovati osnovne posplošitve, ki bodo 

pripomogle h globljemu razumevanju učne snovi. Nazadnje je pomembno učni vsebini 

določiti tudi strukturo, v kateri so medsebojno smiselno povezani in organizirani sestavni deli 

določene vsebine. Če učenci razumejo strukturo učne vsebine, razumejo njeno zgradbo, 

ločijo bistveno od nebistvenega, jo znajo analizirati in povezovati z drugimi vsebinami ter 

oblikovati nove strukture. Avtor (Strmčnik, 1987) sklene, da je pomembno, da učitelj temeljito 

analizo učne snovi konča z razmislekom o mogočih težavah, ki bi jih učenci lahko imeli pri 

razumevanju določene učne snovi. Pravimo, da določi nevralgične točke. Težave pri 

razumevanju se lahko pojavijo zaradi različnih vzrokov, ki jih učitelj lahko predvidi na podlagi 

poznavanja učne snovi in preteklih izkušenj. Hkrati tudi načrtuje mogoče načine reševanja 

in določi ustrezna učna sredstva, pristope in podobno. 

Temeljito poznavanje učne vsebine in ciljev učitelju pomaga pri odločitvi, kako bo te 

diferenciral oz. prilagodil, da bodo za nekatere učence dovolj zahtevni in bodo spodbujali 

njihov razvoj, ter hkrati za druge učence dovolj prilagojeni, da jim bodo omogočali učno 

uspešnost. Pri tem učitelj razmišlja, kako bo različnim učencem učno snov prilagodil glede 

na obseg in globino ter da bodo pri tem skladno z izbranimi učnimi cilji. Pri prilagajanju učne 

snovi se bomo osredinili predvsem na pomen prilagajanja obsega in globine učne snovi 

znotraj učnega predmeta. Učitelj se namreč pri prilagajanju poučevanja posameznim 

učencem ves čas odloča, v kolikšnem obsegu in do kakšne globine naj pri določeni snovi 

vodi učence. Strmčnik (1987) prilagajanje učne snovi loči na tako imenovano kvantitativno 

oz. obsežnostno in kvalitativno oz. globinsko. Avtor (Strmčnik, 1987) pojasnjuje, da se učitelj 
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odloča o kvantitativni diferenciaciji oz. prilagajanju obsega učne snovi posameznim 

učencem takrat, ko se sprašuje, v kolikšnem obsegu naj učenci obvladajo učno snov in 

koliko lahko izbor posameznih vsebin učne snovi prilagodi različnim učencem. Pri kvalitativni 

diferenciaciji pa je učiteljeva pozornost usmerjena v prilagajanje globine učne snovi. Učitelj 

se odloča, kako bo globino učne snovi prilagodil sposobnostim različnih učencev, saj glede 

na različnost učencev ne moremo pričakovati, da bi vsi učenci razumevanje določene učne 

snovi dosegli na isti ravni. Prilagajanje obsega in globine učne snovi je ključnega pomena, 

saj tudi učenci z nižjimi sposobnostmi lahko ob ustrezni obravnavi in podpori usvojijo 

določene učne vsebine. Pri tem pa mora biti učitelj pozoren, da pri oblikovanju vzgojno-

izobraževalnih ciljev upošteva postavljene standarde znanja in pazi na zagotavljanje 

doseganja temeljnih ciljev.  

Med učinkovitim učenjem na podlagi učnih ciljev in diferenciacijo pouka obstaja usklajenost 

in ne protislovje, meni C. A. Tomlinson (2000). Kurikulum namreč določa, kaj je treba 

poučevati, diferenciacija pa, kako je treba poučevati, torej predlaga različne pristope, ki so 

za različne učence najučinkovitejši pri doseganju zastavljenih učnih ciljev. Diferenciacija 

torej pokaže, kako lahko ob različnem učiteljevem poučevanju učenci z različnimi načini 

učenja dosežejo isti učni standard. Lawrence - Brown (2004) se strinja, da je pri prilagajanju 

učnih ciljev pomembno, da cilji ostanejo usklajeni s splošnimi standardi kurikuluma za vse 

učence. Zraven pa še poudarja, da je učencem, ki imajo težave pri doseganju ciljev, treba 

nuditi podporo oz. pomoč ter cilje tudi prilagoditi, kadar je to potrebno. 

2.3.2 Didaktično-metodično prilagajanje pouka 

Prav zaradi dejstva, da želimo učencem zagotoviti doseganje najvišjih mogočih ciljev, 

Strmčnik (1987) in C. A. Tomlinson (1999) poudarjata, da po vsebinski učni diferenciaciji 

posegamo šele takrat, ko z didaktično-metodično diferenciacijo in individualizacijo ne 

dosegamo zastavljenih ciljev. Strmčnik (1987) opozarja, da ima prilagajanje učnih ciljev in 

vsebin veliko pasti in nevarnosti. Učitelj namreč lahko hitro zgreši optimalno vsebinsko 

raven, ki je primerna za posameznega učenca, če ne pozna dobro njegovih zmožnosti za 

učenje. Pri tem pa je učenčevo učenje optimalno šele takrat, ko je podprto z 

individualiziranim metodičnim vodenjem. Avtor zato meni, »da je za večino učencev 

pravičneje in tudi bolj smiselno spreminjati razmere in modalitete pouka ter z njimi vplivati 

tudi na fleksibilnost učnih ciljev in vsebin. Z variiranjem čim več dejavnikov učnega procesa 
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je mogoče učinke enih dvigati z učinki drugih in tako z vsestransko diferenciacijo in 

individualizacijo pouka zagotoviti optimalni razvoj vseh učencev« (Strmčnik, 1987, str. 198). 

Pomen didaktično-metodičnega prilagajanja sta izpostavila že Goldberg in Passov (1966, v 

Strmčnik, 1987); ugotovila sta, da se v diferenciranih skupinah po učenčevih sposobnostih 

učni uspeh učencev ni bistveno izboljšal, če ni bil učenčevim individualnim učnim 

posebnostim prilagojen tudi način poučevanja. Poudarila sta, da so učne metode, 

prilagojene individualnim učnim posebnostim učencev, učenje bolj olajšale kot storilnostne 

skupine. S pomenom didaktično-metodičnega prilagajanja se strinja tudi Bloom (1970, v 

Strmčnik, 1987, str. 197), ki meni, »da je mogoče s prilagajanjem učnih metod, sredstev in 

tempa doseči, da bo do 90 % učencev dosegalo zastavljene učne cilje«.  

Učitelj namreč s pestrostjo in prilagajanjem učnih metod, učnih oblik, pristopov, sredstev in 

pripomočkov, učnega tempa ter nalog zagotavlja raznolikost učnih situacij, s čimer učencem 

omogoča učenje po različnih poteh ter s tem optimalni razvoj in doseganje višjih ciljev. 

Običajno pa samo raznolikost dejavnosti ni dovolj, opozarja C. A. Tomlinson (2000). 

Poudarja, da je cilj poučevanja, da učenci dosežejo zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje. 

Učne dejavnosti, torej dejavnosti, pri katerih učenci vadijo različne spretnosti, spoznavajo 

nove učne vsebine, jih razumejo in znajo uporabiti v novih življenjskih situacijah, ne smejo 

biti same sebi namen. Biti morajo učinkovite, kar pomeni, da so usklajene z vzgojno-

izobraževalnimi cilji in da učencem omogočajo, da te tudi dosežejo. Neločljivo povezanost 

in usklajenost ciljev, vsebin in metod poudarjajo Strmčnik, C. A. Tomlinson in še posebej 

Jank in Meyer (2006), ki razlagata, da cilji, vsebine in metode vplivajo drug na drugega, zato 

je za kakovosten pouk, ki je usmerjen k določenim ciljem, pomembna njihova medsebojna 

usklajenost. Avtorja pravita, da »usklajenost med cilji, vsebinami in metodami omogoča 

splošno usmerjenost k cilju v didaktičnem ravnanju« (Jank in Meyer, 2006, str. 45), in 

pojasnjujeta, da je skladnost »na ravni ciljev dosežena, če si ti sledijo v razumnem zaporedju 

in so prilagojeni spodobnostim učencev, na ravni vsebine, če so te strokovno korektne in 

primerno opredeljene in strukturirane, ter na ravni metod, če so oblike dela in postopki 

smiselno izbrani in strukturirani« (Jank in Meyer, 2006, str. 44). Pri tem poudarjata, da je 

spretnost učitelja ravno v tem, da za določeno vsebino in cilj izbere pravo metodo, pri kateri 

tudi izkoristi vse njene možnosti ter z izbiro vsebin in metod naredi cilje za učence zanimive 

in ob prilagoditvah tudi dosegljive za vse učence. Kadar je pri pouku skladnost dosežena, 

se to izrazi kot učenčevo ponotranjenje ciljev, ki jih je postavil učitelj, kot občutek 

pridobivanja kompetenc, ki so pomembne za prihodnost, kot prilagojen pouk, ki je primeren 
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za sposobnejše in šibkejše učence, ali kot splošno zadovoljstvo in občutek, da je bila ura 

»lepo zaokrožena« ali »zanimiva«. Jank in Meyer (2006) še razlagata, da je lažje prepoznati 

in opisovati znake slabega pouka, ki se ga občuti predvsem v razpoloženju učitelja, ki je 

nezadovoljen, ker zastavljeni cilji niso doseženi, in v potrtih ali celo agresivnih učencih, ki 

niso razumeli, kaj je učitelj želel od njih. Dober pouk je torej mogoč samo, če so v skladno 

celoto povezani vsi njegovi delni dejavniki. 

Za načrtovanje najučinkovitejših učnih dejavnosti je potrebno kakovostno didaktično-

metodično znanje učiteljev. Strmčnik (1987) poudarja, da je prav, da učitelj pri pomoči in 

podpori učencem maksimalno izkoristi svoje didaktično-metodične sposobnosti in s tem, 

kolikor je le mogoče, kompenzira učni primanjkljaj učenca ali njegove neugodne domače 

učne razmere. Avtor (Strmčnik, 1987) meni, da je z različnimi načini prilagajanja učnih metod 

in oblik mogoče vplivati na razumljivost in kakovost učne snovi, saj je oblika pouka zmožna 

aktivirati učenčeve spoznavne in druge procese tudi takrat, ko učna vsebina teh zmožnosti 

ali lastnosti nima. Strmčnik trdi, da bi z uporabo le tistega pristopa, ki ga neposredno 

narekuje določena učna tema, premalo izkoristili izobraževalne in vzgojene vrednosti te 

učne vsebine ter je tako ne bi dovolj približali spoznavanju in dojemanju učencev. Strmčnik 

(1987) tako razlaga, da lahko učitelj učne metode modificira, torej jih glede na različne 

okoliščine preoblikuje in prilagodi. Učne metode, sredstva in pripomočke lahko učitelj tudi 

poljubno kombinira. Pri tem izkoristi dobre sestavine posameznih metod in jih s tem 

najučinkoviteje prilagodi potrebam učencev. Kot tretjo možnost didaktičnega prilagajanja 

avtor poudarja pomen stalnega kombiniranja učnih oblik, ki učencem omogočajo socialno in 

individualno učenje.  

Poudarja, da prav s kombiniranjem frontalnega, skupinskega, individualnega učnega dela, 

dela v dvojicah in samostojnega dela učencem omogočamo raznolike pogoje za razvijanje 

učnih in osebnostnih lastnosti. 

Strmčnik (2001) tudi poudarja, da je učencem treba zagotavljati skupinsko in individualno 

prilagojeno učno in vzgojno pomoč z različnimi diferenciacijskimi ukrepi, kot so: prilagajanje 

učnih ciljev in vsebin, učnih metod, učnih oblik, učnih sredstev in pripomočkov ter nalog, pa 

tudi individualizirano učna pomoč. Strmčnik (2001) govori o treh modelih individualizacije, ki 

jih lahko uporabi učitelj, in sicer o: 1) preferenčnem, pri katerem se učenčeve učne 

primanjkljaje poskuša premagovati z učencu primernejšimi in uspešnejšimi metodičnimi 

postopki ter drugimi pristopi in z zagotavljanjem primernega učnega časa; 2) 
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kompenzatornem, pri katerem se učenčeve primanjkljaje poskuša ublažiti z razvijanjem 

drugih obetavnejših sposobnosti; 3) remedialnem modelu, pri katerem se poskuša odstraniti 

vzroke učnih primanjkljajev ter oblikovati posebno spodbudno in ugodno učno okolje doma 

in v šoli.  

Pri izboru različnih pristopov poučevanja torej ne moremo govoriti o učinkovitih in 

neučinkovitih, saj je isti pristop v različnih situacijah in za različne učence različno primeren 

in učinkovit. Najpomembneje je, da učitelj ovrednoti učinek izbranega načina poučevanja 

glede na uspeh posameznega učenca. To je merilo učinkovitosti določenega načina 

poučevanja za določenega učenca. Hattie (2012) zato opozarja, da je učiteljeva 

najpomembnejša vloga vloga evalvatorja učnega procesa.  

2.3.3 Prilagajanje pouka v različnih etapah učnega procesa 

Kadar govorimo o pouku, govorimo o organiziranem vzgojno-izobraževalnem procesu, za 

katerega so značilne faza priprave, faza izvedbe in faza evalvacije pouka. Znotraj teh faz 

pouka zgradbo določajo temeljne stopnje učnega dela. V didaktiki razčlenjevanje, 

strukturiranje in urejanje učnega procesa na postopne delne etape imenujemo artikuliranje 

pouka. Te delne etape učnega procesa (tudi stopnje učnega procesa ali artikulacijske 

stopnje) avtorji različno poimenujejo. Lavrnja (1996) razlikuje usvajanje znanja, veščin in 

spretnosti, vadenje, sistematiziranje in generaliziranje ter ponavljanje, spremljanje, 

preverjanje in ocenjevanje, Poljak (1974) in A. Tomić (2003) pa uvajanje, obravnavanje 

novih učnih vsebin, vadenje ali urjenje, ponavljanje, preverjanje in ocenjevanje. Poljak 

(1974) poudarja razliko med vadenjem in ponavljanjem, pri čemer je pri vadenju ali urjenju 

osredinjenost usmerjena na tehniko izvajanja nekega dejanja ter pridobivanje spretnosti in 

navad (motorično pomnjenje), pri ponavljanju pa na memoriranje dejstev in generalizacijo 

(mentalno pomnjenje). Avtor poudarja, da se na stopnji obravnavanja novih učnih vsebin v 

glavnem pridobiva znanje, kar je treba povezati z vadenjem, da razvijamo npr. delovne 

navade, ali s ponavljanjem, da to znanje postane trajno. Prav zato sta po njegovi presoji ti 

fazi samostojni.    

Strmčnik (2001) stopnje učnega procesa razlikuje malo drugače, in sicer: 1) uvodna stopnja; 

2) obravnavanje novih učnih vsebin ter razvijanje sposobnosti, spretnosti in vrednot; 3) 

preverjanje; 4) utrjevanje; 5) ocenjevanje. Vidimo, da je avtor ločil etapi preverjanje in 

ocenjevanje ter med njiju vrinil utrjevanje. Čeprav je vadenje in ponavljanje strnil v etapo 
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utrjevanje, temu ni zmanjšal pomena. Tudi on namreč posebej poudarja pomen utrjevanja 

in pravi, da daje končni smisel in vrednost vsem predhodnim stopnjam učnega procesa. Pri 

tem še opozarja, da utrjevanja ni dovoljeno istovetiti z ocenjevanjem. Strmčnik (2001) zato 

posebej loči preverjanje in ocenjevanje. Pravi, da preverjanje sodi k procesu pridobivanja 

novega znanja in razvijanju sposobnosti ter da ga ne smemo istovetiti z utrjevanjem, še 

posebej pa ne z ocenjevanjem.  

V nadaljevanju bomo etape učnega procesa razumeli kot etape, ki se morajo obvezno 

zvrstiti v okviru posamezne učne vsebinske enote z jasno opredeljenim ciljem, torej 

znanjem, ki ga morajo usvojiti učenci. Tudi Poljak (1982) artikulacijo pouka razume kot 

strukturiranje učnega procesa v določeni časovni enoti in ne učni uri. Poudarjanje etap 

učnega procesa, torej zaokrožene smiselne enote, in ne etap učne ure je bolj smiselno tudi 

zato, ker je tako učitelj pozornejši na učni proces skozi vse etape učnega procesa in se ne 

osredinja samo na strukturo posamezne učne ure ter pri tem pozablja na celoten proces 

poučevanja in učenja. Strmčnik (2001) poudarja, da se mora delitev na učne ure prilagoditi 

posebnostim in funkcijam posamezne etape učnega procesa.  

Čeprav etape učnega procesa delimo na različne načine, je bistveno, da vse razumemo kot 

enako pomembne. Strmčnik (2001) meni, da se v praksi pogosto dogaja, da sta izpostavljeni 

kot najpomembnejši le etapi obravnave nove učne snovi in ocenjevanje, druge pa so 

zanemarjene. Avtor meni, da podcenjevanje katere koli etape hromi učinkovitost vseh. Tako 

Strmčnik (2001) omenja, da je tudi frontalni pouk v etapi obravnavanja novih učnih vsebin 

in razvijanja sposobnosti mogoče prilagajati in organizirati na več težavnostnih ravneh, pri 

čemer se lahko vsaj delno upošteva učne razlike med učenci in njihov odnos do posameznih 

učnih tem. Meni, da je pri vseh učnih temah mogoče vključevati vsebinske elemente in 

poudarke, ki so naravnani na različne interese, potrebe, želje in na učne zmožnosti 

posameznih ali več učencev. V nadaljevanju avtor (Strmčnik, 2001) tudi trdi, da se v fazi 

utrjevanja znanja še bolj pokažejo možnosti za prilagajanje vsebin na več zahtevnostnih 

ravneh. Strmčnik (2001) pravi, da je prav šablonizirano utrjevanje znanja in sposobnosti 

pogosto vzrok za učenčev slab učni uspeh. Dodaja, da je pri utrjevanju poleg prilagajanja 

vsebine treba biti pozoren tudi na prilagajanje načinov in tempa utrjevanja ter da mora učitelj 

vedeti, kaj in koliko je treba nekaj utrjevati pri vseh učencih ter kje in koliko bo prilagajanje 

individualizirano. Pri utrjevanju avtor omenja še šolske in domače naloge, ki jih je treba 

diferencirati. Meni, da naj bi šibkim in počasnejšim učencem dajali manj reproduktivne ter 
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reproduktivnejše in konvergentne naloge, sposobnejšim pa več nalog in te ustvarjalnejše in 

divergentne. Na učence spodbudno vpliva tudi možnost za samostojno izbiranje nalog, zato 

avtor svetuje, da učitelj izbiro zahtevnostne ravni nalog občasno prepusti učencem.  

Strinjamo se, da je treba vse etape učnega procesa obravnavati enakovredno. Hkrati 

poudarjamo, da preverjanja in ocenjevanja ne razumemo samo kot samostojni etapi učnega 

procesa, ampak tudi kot proces pridobivanja povratnih informacij o učenčevem učenju in 

znanju, kar je sestavni del vsake izmed etap. 

Zaradi vloge in pomena preverjanja in ocenjevanja pri prilagajanju pouka bomo temu 

namenili nekaj več pozornosti. D. Skribe Dimec (2007) v svoji monografiji S preverjanjem 

znanja do naravoslovne pismenosti poglobljeno pojasnjuje pojma preverjanje in ocenjevanje 

ter pravi, da »sta preverjanje in ocenjevanje dva skoraj enaka procesa, ki se razlikujeta le v 

zaključnem delu, kjer je samo pri ocenjevanju povratna informacija v obliki ocene. V procesu 

preverjanja je temeljna učiteljeva naloga, da na osnovi ovrednotenih dosežkov učence 

usmerja in jim svetuje, medtem ko je pri ocenjevanju povratna informacija namenjena 

opredelitvi dosežkov učencev glede na norme (številčne ali opisne ocene), ki se vpišejo v 

uradni dokument« (Skribe Dimec, 2007, str. 13).  

Avtorica v tem procesu navaja šest korakov:  

 Cilji: učitelj si postavi jasne cilje preverjanja in ocenjevanja ter pri tem upošteva cilje 

učnih načrtov (standardi znanja, katalogi znanja) ali predmetnikov. 

 Sestavljanje: učitelj sestavi naloge, opredeli dejavnosti ali oblikuje vprašanja in 

postavi jasna merila za ovrednotenje vsake naloge, dejavnosti ali vprašanja. 

 Reševanje: učenci rešujejo naloge, izvajajo dejavnosti ali odgovarjajo na vprašanja. 

 Ovrednotenje: na osnovi meril učitelj pregleda in ovrednoti učenčeve dosežke. 

 Povratna informacija: učitelj da učencem povratno informacijo – učenci izvedo, kaj je 

pravilno (ustrezno) in kaj ne. 

 Povratna informacija v obliki ocene: učitelj skladno z merili dosežke pretvori v ocene 

(številčne, opisne) in jih vpiše v uradni dokument (Skribe Dimec, 2007). 
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Na podlagi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

osnovni šoli1 vidimo, da v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu preverjanje pomeni 

predvsem postopek zbiranja podatkov o učenčevem znanju, ocenjevanje pa je rezultat tega 

postopka takrat, ko informacijo podamo kot oceno.  

V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli je 

za proces preverjanja znanja jasno opredeljeno, da je namenjeno zbiranju informacij o 

učenčevem znanju pred koncem posameznega vsebinskega sklopa, med njim in ob njem. 

Kljub temu se v praksi pogosto dogaja, da učitelji doseganje zastavljenih učnih ciljev 

preverjajo le ob koncu učnega sklopa, včasih celo samo tik pred ocenjevanjem. Mogoče bi 

lahko rekli, da v našo zavest še ni prodrlo razmišljanje, ki ga poudarja Strmčnik (2001), da 

preverjanje sodi k procesu pridobivanja novega znanja in razvijanju sposobnosti ter ga ne 

smemo istovetiti z utrjevanjem, še posebej pa ne z ocenjevanjem. Avtor (Strmčnik, 2001) 

meni, da ima v šoli, v kateri sta učna pomoč in poklicno svetovanje sistematično vključena 

v vsakodnevni pouk, večjo veljavo »neocenjevalno« preverjanje kot pa samo ocenjevanje.  

Na pomen ločevanja procesov preverjanja in ocenjevanja ter zaskrbljenost, da se v šoli 

preredko preverja in prepogosto ocenjuje, opozarjajo tudi Black (1990, v Skribe Dimec, 

2007) ter Sousa in Tomlinson (2014). Prvi pravi, da lahko zaradi pomembnosti ocen 

ocenjevanje znanja v šoli postane odločilen dejavnik poučevanja in učenja. Druga dva pa 

razlagata, da učitelji pogosto preverjajo znanje za to, da ugotovijo, kdo je usvojil 

posredovano in v ciljih načrtovano učno vsebino in kdo je ni, da lahko potem to ocenijo. 

Sousa in C. A. Tomlinson (2014) opozarjata, da je preverjanje znanja postalo skoraj sinonim 

za ocenjevanje, pri čemer učitelji in učenci začenjajo preverjanje dojemati kot nagrado ali 

kazen. Tako se učitelji pogosto pritožujejo, da učenci ne opravijo dela, če ga potem ne 

ocenijo. Nekateri učenci se prilagodijo na stalno nagrajevanje in ne delajo, če ocenjevanja, 

                                            

1 V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (na podlagi 80. 

člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 

40/12 – ZUJF) je opredeljeno, da se s »preverjanjem znanja zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega 

cilje oziroma standarde znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju znanja. Doseganje ciljev oziroma 

standardov znanja iz učnih načrtov učitelj preverja pred, med in ob koncu obravnave učnih vsebin. Ocenjevanje 

znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v učnem načrtu določene cilje oziroma 

standarde znanja. Učitelj ocenjevanje znanja opravi po obravnavi učnih vsebin in po opravljenem preverjanju 

znanja iz teh vsebin«. 
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torej nagrade, ni več. Drugi učenci pa sprejemajo rezultate preverjanja kot dokaz, da jim ne 

bo uspelo; s tem njihova motivacija za vlaganje truda v učenje upade in nazadnje izgine. 

V nadaljevanju nas ne bo toliko zanimalo, ali se proces pridobivanja informacij o učenčevem 

znanju konča s povratno informacijo brez ocene ali v obliki ocene, ampak bolj proces 

pridobivanja informacij o učenčevem znanju, torej informacij o kakovosti učenčevega učenja 

in s tem kakovosti poučevanja.  

Pridobivanje informacij o učenčevem učenju in znanju, ki ga lahko širše imenujemo tudi 

preverjanje znanja, je temelj in smerokaz učiteljevega poučevanja. Black (1990, v Skribe 

Dimec, 2007) navaja, da ima preverjanje v vzgoji in izobraževanju tri temeljne funkcije:  

 Prva je diagnostična ter je sestavni del učenja in poučevanja. Preverjanje je 

pomembno za poučevanje in učenje, saj učiteljem omogoča boljše poučevanje, 

učencem pa boljše učenje. Pove namreč, kaj so se učenci naučili, česa se niso in kje 

imajo težave. Da ima preverjanje res diagnostično funkcijo, mora biti uporabno, torej 

mora dajati informacije, ki omogočajo spremembe načinov poučevanja in učenja, biti 

mora dovolj pogosto in tesno povezano z dejanskim poučevanjem. Takšnemu 

preverjanju Black pravi tudi formativno preverjanje. 

 Druga funkcija preverjanja je ocenjevanje, ki je pomembno za ugotavljanje dosežkov 

posameznih učencev za namen izdajanja spričeval in diplom.  

 Tretja funkcija je evalvacija in pomeni ugotavljanje dosežkov na ravni razredov in šol 

z namenom evalvacije (Black, 1990, v Skribe Dimec, 2007).  

Poudarili bomo predvsem pomen preverjanja znanja v vlogi povratne informacije o 

učenčevem učenju in znanju ter s tem tudi o poučevanju, ki jo Black imenuje formativna ali 

tudi diagnostična. Te informacije so pomembne za učence in učitelje. Hattie (2012) pomen 

povratnih informacij za učence opisuje z dvema ključnima učiteljevima vlogama. Na podlagi 

metaštudije več kot devetsto raziskav trdi, da sta za učinkovito poučevanje in učenje ključni 

dve učiteljevi vlogi, in sicer učitelj aktivator in učitelj evalvator. Učitelj mora biti namreč 

učencu v procesu njegovega učenja ali – kot pravi Hattie – »pri uspešnem soočenju z 

izzivom« v pomoč, torej ga mora usmerjati in spodbujati ter mu dajati povratne informacije. 

Prav povratne informacije o učenčevem delu in njegovi uspešnosti so pomembne za razvoj 

stvarno zaznane učne samoučinkovitosti učencev. Zato M. Puklek Levpušček in M. 

Zupančič (2009) poudarjata, da je pomembno, da je učiteljeva povratna informacija učencu 

o njegovem delu in uspešnosti sprotna, da vključuje informacije o pozitivnih vidikih 
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učenčevega dela in pomanjkljivostih, napačnem reševanju nalog, da je to informacija o 

njegovem napredku v primerjavi s prejšnjim znanjem ter da je usmerjena v učenčevo 

vedenje in zmožnosti, ki jih lahko nadzira, torej svetuje, kako lahko nekaj izboljša oz. izboljša 

svojo učinkovitost. Pri tem je razumljivo, da je takšna povratna informacija individualna in 

namenjena vsakemu posameznemu učencu. Zadnjih nekaj let je tudi v Sloveniji 

formativnemu spremljanju namenjene več pozornosti. Vrsta učiteljev osnovnih in srednjih 

šol se je vključila v projekt Formativno spremljanje v podporo učenju, pri katerem je temeljna 

kakovostna povratna informacija, ki prispeva k izboljševanju učenčevih učnih dosežov in 

samostojnejšemu učenju (Holcar Brunauer, 2017). 

Hattie (2012) pojasnjuje, da lahko učitelj opravlja vlogo aktivatorja in evalvatorja takrat, ko 

ima dovolj informacij o učenčevem učenju in znanju. To so povratne informacije za učitelja, 

na podlagi katerih vrednoti učinke svojega poučevanja na učence. Te lahko učitelj ugotovi, 

če na različne načine zbira informacije o učenčevem znanju. Avtor poudarja, da le tako 

učitelj spozna učinke svojega delovanja na učence oz. postanejo vidni njemu in drugim, jih 

razume in jih lahko upošteva pri svojem poučevanju. Hattie (2012) trdi, da je pridobivanje 

informacij o znanju učencev proces vrednotenja učinkov učiteljevega poučevanja na 

učence, in poudarja, da je to najpomembnejša učiteljeva naloga, lahko bi celo rekli učiteljevo 

poslanstvo. Zato je najpomembneje, da učitelj verjame, da s svojim poučevanjem ves čas 

vpliva na učence. Tako bo v procesu poučevanja vrednotil svoje učinke in skladno z njimi 

tudi deloval. 

C. A. Tomlinson (2000, 2005) opozarja, da je raznovrstnost v vseh etapah učnega procesa 

eden izmed dejavnikov, ki učencem nudijo različne možnosti za učenje. Avtorica namreč 

poudarja, da prilagajanje pouka značilnostim učencev ne pomeni, da je treba narediti nekaj 

specifičnega/posebnega za vsakega učenca posebej. Prilagajanje pomeni, da učitelj na 

podlagi informacij o učencih in njihovem znanju pouk organizirana tako, da s pripravo 

različnih materialov, nalog na različnih zahtevnostnih ravneh, z različno količino podpore, z 

različnimi skupinami in v različnem času učence izzove in jim omogoči, da zastavljene cilje 

dosežejo po različnih poteh.  

Zato C. A. Tomlinson (2005) na vprašanje, kaj preverjati, poudarja preverjanje predznanja 

učencev, ki je za učitelja ključnega pomena pri načrtovanju prilagajanja pouka. Avtorica 

podarja preverjanje na začetku leta in preverjanje na začetku posameznega tematskega 

sklopa. Pri prvem učitelj pridobi vrsto splošnih informacij o učenčevih značilnostih, ki so 
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pomembno povezane z učenčevim učenjem in delovanjem, in sicer informacije o osnovnih 

spretnostih, interesih, odnosu do posameznih predmetov, priljubljenih učnih stilih, znanju 

branja in pisanja. Namen preverjanja pred posameznim tematskim sklopom pa je ugotoviti, 

kaj učenci že vedo, razumejo in zmorejo narediti v povezavi s temo, ki jo bodo obravnavali, 

na kak način razmišljajo, kje so morebiti razvili napačne predstave itn. Lahko rečemo, da so 

kakovostne povratne informacije v obliki formativnega spremljanja dosežkov učencev temelj 

za kakovostno prilagajanje pouka. Yeh (2010) meni, da sprotno formativno spremljanje 

učenčevih dosežkov omogoča prilagajanje pouka tako, da učenje vsakemu učencu 

predstavlja primeren izziv in omogoča uspešno napredovanje.  

Ob koncu je treba še enkrat poudariti, da je poznavanje procesov in učinkov učenja in 

poučevanja pomembno za učitelja in učenca. V poglavju o ciljih pouka smo že omenjali, da 

na kakovost učenčevega znanja vplivajo učiteljevo in tudi učenčevo poznavanje procesov 

učenja in poučevanja ter njihovega delovanja (Lersch, 2005; Marentič Požarnik, 1998; De 

Corte, 2013) ter nadzorovanje in samoreguliranje lastnega učenja (Fischer, 2013; Hattie, 

2012; Sousa in Tomlinson, 2014; De Corte, 2013).  

2.3.4 Prilagajanje pouka in učno okolje 

C. A. Tomlinson po shemi iz leta 2010 med sestavine poučevanj uvršča vzdušje (ang. affect) 

in učno okolje (ang. learning environment), iz vira C. A. Tomlinson in Imbeau (2010) pa je 

med sestavine poučevanja uvrščeno le vzdušje (ang. affects) kot učenčevo počutje, ki vpliva 

na njegovo učenje in je ključni element učnega okolja. C. A. Tomlinson razlaga, da je ključni 

element učinkovitega učnega okolja vzdušje oz. klima, na katerega vplivajo različni 

dejavniki, kot so npr. razpored pohištva in različna razredna pravila ter posledično učenčevo 

počutje. Pomen razrednega vzdušja oz. klime ilustrira s primeri dveh skrajnih možnosti, 

izmed katerih ena na učenje učencev deluje stimulativno, druga pa zaviralno. Pojasnjuje, da 

je 1) razlika med razredom, v katerem vlada ravnotežje med resnim delom, sproščenostjo 

ter veseljem ob doseženih uspehih, in razredom, v katerem učenci ne vedo točno, kaj morajo 

početi ter ne poznajo pomena vloženega truda in nimajo nobenih odgovornosti; 2) razlika 

med razredom, v katerem učenci čutijo, da so vsi enako spoštovani, in razredom, v katerem 

imajo učenci občutek, da so nekateri favorizirani, drugi pa v podrejenem položaju; 3) razlika 

med razredom, v katerem so učenci soodgovorni za delovanje razreda, in razredom, v 

katerem je za vse odgovoren učitelj (Tomlinson, 2003). 
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Učiteljeva vloga pri ustvarjanju razrednega vzdušja je prav v tem, da opazuje obnašanje 

učencev, jih poskuša razumeti in jih voditi v pozitivno smer. C. A. Tomlinson in M. Imbeau 

(2010) omenjata, da učenčeva čustva in občutja (ang. emotions and feelings) slonijo na 

preteklih izkušnjah in vplivajo na izkušnje v sedanjosti. Vplivajo na učenčevo motivacijo za 

učenje, zmožnosti za delo z drugimi in na samopodobo o sebi kot učencu. Tako avtorici 

pojasnjujeta, da so čustva in počutje bolj povezani z elementi poučevanja in kurikulumom 

kot nekaj, kar je zunaj njega. Ko ima učenec pozitivna čustva (pozitivne izkušnje) do učenja 

in sebe kot učenca, ima večje možnosti za akademsko rast.  

To potrjuje tudi teorija samoučinkovitosti (Bandura, 1997, v Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009), ki pravi, da so posameznikova prepričanja o sebi, kamor sodi tudi samoučinkovitost, 

pomembni dejavniki učne uspešnosti. O pomenu učenčeve zaznave lastne učne 

samoučinkovitosti smo pisali že pri učenčevi motivaciji za učno delo, tukaj pa poudarjamo 

pomen učiteljeve vloge pri tem. M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) navajata, da so 

z metaanalitično študijo (Valentine idr., 2004, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) podprli 

predpostavko, da k učenčevi učni uspešnosti ne pripomorejo le učenčevi pretekli učni uspehi 

in njegove sposobnosti, ampak se ta lahko v šolskem okolju spreminja tudi skladno z 

učenčevim doživljanjem sebe kot uspešnega ali neuspešnega učenca. Zato je pomembno, 

da smo v šoli usmerjeni v razvijanje pozitivnega odnosa učencev do lastnih učnih zmožnosti, 

ki ga učenec lahko najučinkoviteje razvija ob dejavnostih pri pouku, ki oblikujejo njegove 

predstave o sebi kot uspešnem ali neuspešnem učencu. Pri tem so pomembni učiteljeva 

vloga in njegov način vodenja pouka, struktura, vsebina in zahtevnost učnih nalog, način 

dajanja povratnih informacij o učenčevih dosežkih in kakovost učiteljevega odnosa z učenci. 

Avtorici (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) menita, da je kakovosten odnos med 

učiteljem in učenci verjetno odločilnejši dejavnik učenčeve motiviranosti za učenje in 

vedenje pri pouku kot organizacija pouka. 

3 PRILAGAJANJE POUKA IN PROFESIONALNI RAZVOJ 

UČITELJEV 

V hitro razvijajoči se družbi se spreminja tudi vloga učiteljev, od katerih se pričakuje veliko 

več kot le kakovostno poučevanje, ki je učencem v podporo in pomoč pri pridobivanju 

kakovostnega znanja. Ob tem ni dvoma, da to delo lahko kakovostno opravi le učitelj 

profesionalec. V preteklosti so še tekle razprave o tem, ali je učiteljski poklic profesija ali ne, 
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danes pa lahko začnemo z mislijo B. Marentič Požarnik (1993), da z izrazom profesija 

označujemo najzahtevnejšo in najodgovornejšo vrsto poklicev. Izmed vrste avtorjev 

(Altrichter in Posch, Bromme in Tilema, Fullan, Terhart, Kohonen, v Valenčič Zuljan idr., 

2007), ki opredeljujejo značilnosti učiteljskega poklica kot profesije in učitelja kot 

profesionalca, bomo poudarili le nekatere.  

Altrichter in Posch (1991, v Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007, str. 13) sta npr. poudarila, da 

je najznačilnejša lastnost učitelja profesionalca »sposobnost avtonomnega poklicnega 

razvoja s sistematičnim študijem svojega dela, s študijem dela drugih učiteljev in s 

preverjanjem pedagoških idej z raziskovanjem v razredu«. H. Niemi in Kohonen (1995, v 

Muršak, Javrh in Kalin, 2011) sta še natančneje opredelila značilnosti učitelja kot 

profesionalca, in sicer poudarjata profesionalno zavezanost k rasti in učenju, profesionalno 

avtonomijo, dinamično pojmovanje učenja ter sodelovanje in povezovanje. Pri profesionalni 

zavezanosti k rasti in učenju sta najprej poudarila pomen učiteljevega zaupanja v učence in 

občutljivost za njihove potrebe, po drugi strani pa tudi pomen učitelja v vlogi učenca, ki je 

odgovoren za svojo strokovno rast, razmišlja o svojem delu, prevzema tveganje ter se s 

pomočjo kritične samorefleksije uči iz svojih porazov in uspehov. Profesionalno avtonomijo 

učitelja sta opredelila kot učiteljevo zaupanje v svoje intuitivno mišljenje in notranji glas, ki 

temelji na vrednotah in pojmovanjih o človeku, ki jih je opredelil učitelj. Avtonomni učitelj vidi 

sebe kot gibalo sprememb in spodbujevalca učenja, svojo profesionalno rast pa kot stalno 

učenje. Značilnost dinamičnega pojmovanja učenja sta avtorja opisala kot učiteljevo 

podpiranje učenja in spodbujanja učenčeve soodgovornosti pri učenju. Učitelj razume 

različnost učencev, jo spodbuja in sprejema kot izziv. Tudi sam je dejaven in refleksiven 

učenec, kar mu omogoča boljše razumevanje sebe kot učenca in učitelja. H. Niemi in 

Kohonen sta kot četrto značilnost poudarila sodelovanje in povezovanje učiteljev. Opisala 

sta jo kot učiteljevo pripravljenost za sodelovanje in povezovanje z drugimi na različnih 

področjih družbenega življenja ter kot pripravljenost na skupno učenje ali sodelovanje v 

različnih strokovnih timih. Tudi Fullan (1992 in 1993, v Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007) je 

opredelil učiteljski poklic kot profesijo, ki po njegovem mnenju temelji na učiteljevi strokovni 

in pedagoški usposobljenosti, oblikovanju osebne vizije, razumevanju in raziskovanju 

poučevanja kot vseživljenjskega učenja ter na medsebojnem sodelovanju. Čeprav je 

poimenovanje temeljev nekoliko drugačno kot opredelitev značilnosti po H. Niemi in 

Kohonen (1995, v Muršak idr., 2011), lahko rečemo, da vsi poudarjajo: 1) učiteljevo znanje; 

2) osebno vizijo lastnega delovanja, ki temelji na moralni naravi poučevanja; 3) razumevanje 
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učenja in spreminjanja kot vseživljenjska procesa; 4) pomen in nujno potrebo po 

sodelovanju. 

Pri opredeljevanju učiteljskega poklica kot profesije ter stalnega spreminjanja in razvoja kot 

ene njenih temeljnih značilnosti je treba omeniti tudi učiteljevo kariero in njen razvoj. P. Javrh 

(2008), ki se v zadnjem desetletju s kolegi (Muršak idr., 2011) intenzivno posveča 

raziskovanju učiteljevega poklicnega razvoja in kariere v Sloveniji, pojasnjuje, da je 

»poklicna pot proces rasti in učenja vse od otroštva naprej«, kariera pa »tisti del te poti, ko 

je posameznik aktivno vključen v delovne procese« (Javrh, 2008, str. 13). To pomeni, da 

kariero opredeljuje kot proces, ki poteka v osrednjem delu posameznikove poklicne poti, ko 

je ena njegovih najpomembnejših življenjskih vlog prav delovna vloga. Pomen dela v 

človekovem življenju ilustrira P. Javrh z ugotovitvami pomembne petnajst let trajajoče 

mednarodne raziskave Work Importance Study, ki je zajela enajst držav z vseh celin in s 

katero so skušali raziskati dejavnike, ki najmočneje vplivajo na vrednotenje dela. Med 

drugim so namreč ugotovili, da je le delo, ki nam omogoča uresničevanje naših potreb in 

vrednot, lahko vir resničnega delovnega zadovoljstva in notranje delovne motivacije (Šverko 

in Vizek Vidović, 1995, v Javrh, 2008). Študija Work Importance Study je tudi pokazala, da 

je delo nekakšna osrednja tema in vloga skoraj vseh posameznikov v najproduktivnejšem 

obdobju njegovega življenja. Tej vlogi tesno sledi vloga družinskega člana ter s tem skrb za 

dom in družino. P. Javrh (2008) poudarja, da tako lažje razumemo, kako pomembno je za 

učitelja načrtovanje kariere. Da bo to smiselno in učinkovito, pa je potrebno tudi dobro 

poznavanje kariere, zato poudarjamo še dve njeni značilnosti. To sta stalno spreminjanje 

ter notranja in zunanja kariera. Zunanjo kariero predstavlja pot, ki jo predvideva, načrtuje in 

tudi zahteva delovna organizacija oz. delovno okolje, notranjo kariero pa pot razvoja, ki jo v 

odvisnosti od psihosocialnega razvoja in poklicnih želja izbira posameznik sam. 

Kariera je proces, ki se stalno spreminja in za katero so značilna obdobja s svojimi 

posebnostmi.  
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Preglednica 1: Obdobja kariere glede na starost posameznika, delovne izkušnje in 

prevladujočo življenjsko vlogo (Javrh, 2008, str. 16) 

Starost Delovne izkušnje 
(približno) 

Obdobja 
kariere 

Opis 

  predkariera šolanje in raziskovanje dela 

15–30 do 5 let zgodnja vstop v delovno vlogo, usvajanje 
delovnih spretnosti 

30–45 5–20 let srednja polnopravno članstvo, mojstrstvo 

45–65 20–40 let zrela mentorstvo mlajšim, postopno izpreganje 

65+ zakonsko določena meja 
za starostno upokojitev 

izpreganje 
(upokojitev) 

prenos težišča v druge življenjske vloge 

P. Javrh (2008) je k obdobjem kariere priključila tudi obdobje predkariere, v katerem je 

posameznik neko delo že lahko opravljal, pridobival izkušnje in delo raziskoval. Lahko 

rečemo, da sicer še ni vstopil v prvo obdobje kariere, je pa že pridobival izkušnje, kar tudi 

pripomore k njegovemu profesionalnemu razvijanju. V to obdobje tako lahko uvrščamo tudi 

pedagoško prakso, ki so je deležni študentje, prihodnji učitelji.  

Povzamemo lahko, da poznavanje značilnosti razvoja kariere, različnih življenjskih vlog in 

njihovega pomena v določenih obdobjih kariere posamezniku omogoča, da je nanje 

ustrezno pripravljen. Tako je lahko npr. spreminjanje vlog kot ena izmed sprememb v 

učiteljevi karieri pozitivna izkušnja in ne ovira, ki bi posamezniku povzročila večjo frustracijo 

ali celo globljo krizo. 

Slovenski strokovnjaki v posameznih raziskovalnih okoljih za učiteljev razvoj na strokovnem 

področju uporabljajo različno terminologijo. Tako govorijo o kariernem razvoju, poklicnem 

razvoju ali učenju, strokovnem razvoju in o profesionalnem razvoju (Muršak idr., 2011; 

Javrh, 2008 in 2011; Marentič Požarnik, 1993; Valenčič Zuljan, 2001; Cencič, 2004). V naši 

raziskavi smo osredinjeni le na učiteljev razvoj v okviru njegovega poklica, ki ga razumemo 

kot profesijo, zato bomo v nadaljevanju govorili o učiteljevem profesionalnem razvoju. Ob 

veliko definicijah učiteljevega profesionalnega razvoja se bomo naslonili na definicijo M. 

Valenčič Zuljan (2001, str. 131), ki učiteljev profesionalni razvoj razume kot »proces 

signifikantnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem (študenti) učitelji osmišljajo in 

razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje 

učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo ter pomeni učiteljevo napredovanje v 

smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja«. 
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3.1 Modeli učiteljevega profesionalnega razvoja 

Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja je raziskovanje učiteljevega profesionalnega 

razvoja usmerjeno predvsem v prepoznavanje sprememb v razmišljanju in delovanju v času 

njegove profesionalne poti. Avtorji različnih modelov učiteljevega profesionalnega razvoja 

(Berliner, 1992, 1998, v Valenčič Zuljan idr. 2007; Fuller, 1969, Huberman, 1993 v Valenčič 

Zuljan in Vogrinc, 2007; Javrh, 2008; Valenčič Zuljan, 2012;) ugotavljajo, da se v učiteljevi 

karieri spreminjajo njegove strokovne kompetence ter s tem razmišljanje in delovanje ter da 

se te spremembe dogajajo po nekakšnih ravneh ali fazah, pri čemer vsaka naslednja faza 

pomeni kvalitativno nadgradnjo prejšnje. Modelom, ki učiteljev profesionalni razvoj 

predstavljajo skozi različne faze, lahko rečemo fazni modeli. 

V nadaljevanju bomo iz množice modelov predstavili nekatere izmed njih in se pri tem 

osredinili predvsem na učiteljevo pripravljenost za refleksijo lastnega dela in sprejemanje 

informacij o svojem delu prek drugih vključenih, npr. kolegov, učencev in staršev, ter 

pripravljenost za učenje in spreminjanje lastnega profesionalnega dela.  

F. Fuller (1969; Fuller in Brown, v Conway in Clark, 2003) velja za eno prvih raziskovalk, ki 

je s pomočjo empiričnih poskusov poskušala opredeliti profesionalni razvoj učiteljev. Je 

avtorica trifaznega modela, v katerem je profesionalni razvoj povezala s spreminjanjem 

učiteljevega razmišljanja o profesionalnih dilemah in skrbeh skozi fazo usmerjenosti vase, 

usmerjenosti v učno situacijo ter fazo usmerjenosti v učence in vplive lastnega poučevanja. 

Avtorica prvo fazo imenuje faza preživetja (ang. survival stage), v kateri je učitelj osredinjen 

na svojo usposobljenost in primernost za ta poklic ter si prizadeva predvsem za vzpostavitev 

dobrih stikov s kolegi, z vodstvom šole, učenci in s starši. V drugi fazi, fazi izkušenosti (ang. 

mastery stage), je učitelj že bolj prepričan vase in se najbolj posveča lastnemu poučevanju, 

pri čemer se oklene tradicionalnih metod dela in je za inoviranje manj navdušen oz. se lahko 

pojavi celo strah pred njim (Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007). Tretja faza učiteljevega 

profesionalnega razvoja, faza usmerjenosti v učence oz. faza vplivanja (ang. impact stage), 

pa je po mnenju različnih avtorjev (Hermans, Unruh in Turner, v Valenčič Zuljan, 2012) 

obdobje, v katerem so učitelji sposobni rutinskega vodenja učnega procesa in se zato lahko 

osredinijo na posamezne učence, pri tem pa so dovzetni za različne inovacije in zato odprti 

za spremembe. F. Fuller je svoj trifazni model pozneje nadgradila in mu pred prvo fazo 

dodala še fazo profesionalnega razvoja študentov med usposabljanjem na fakulteti. Avtorica 
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meni, da imajo študentje v tem obdobju precej realistično predstavo o učencih, a nerealno 

o učiteljevi vlogi, ki naj je tudi ne bi preveč jasno razumeli (Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007). 

Naslednji model, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, je model učiteljevega profesionalnega 

razvoja ameriškega strokovnjaka Davida C. Berlinerja. Ta temelji na spremljanju 

spreminjanja učiteljevih kompetenc, ki jih avtor na kontinuumu od novinca do eksperta 

razvršča v pet faz, in sicer: učitelj novinec (ang. novice), učitelj začetnik (ang. advanced 

beginner), usposobljeni učitelj (ang. competent teacher), uspešni učitelj (ang. proficient 

teacher) in učitelj ekspert (ang. expert teacher). Prva faza učiteljevega profesionalnega 

razvoja obsega približno prvi dve leti delovanja. Po Berlinerju gre za učitelja novinca 

(Berliner, 2001 in 2004; Berliner, 1992, 1989, v Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007; Valenčič 

Zuljan, 2012; Berliner, 1995, v Vizek Vidović, 2011). Za učitelja v tej fazi je značilno, da 

pridobiva spretnosti poučevanja in se pri ravnanju togo drži pravil, ne glede na okoliščine, v 

katerih se znajde. Avtor v to fazo profesionalnega razvoja prišteva tudi študente višjih 

letnikov študija, ki že imajo priložnost poučevati med svojo pedagoško prakso. Za drugo 

fazo, fazo učitelja začetnika, je značilno, da učitelj že povezuje akademsko znanje z lastnimi 

izkušnjami ter razume, da je odločanje in ravnanje treba prilagoditi okoliščinam, torej 

značilnostim učencev, učnim razmeram itn. Nekako od tretjega do četrtega leta delovanja 

naj bi učitelj po Berlinerjevem modelu deloval kot usposobljeni učitelj. Vstopil naj bi v fazo 

kompetentnega učitelja, v kateri samostojno in z jasnim ciljem načrtuje učne dejavnosti. V 

različnih okoliščinah je sposoben upoštevati značilnosti učencev in učnega okolja, v katerih 

zna ločiti bistveno od nebistvenega ter se samostojno odloča in prevzema odgovornost za 

svoje delovanje. Glede na to, da bolje obvladuje dogajanje, je lahko tudi bolj usmerjen v 

učinke svojega delovanja in jih tudi bolj kritično analizira ter upošteva pri nadaljnjem delu. 

Za učitelja, ki v svojem profesionalnem razvoju doseže četrto fazo, ki jo Berliner imenuje 

faza uspešnega učitelja, je značilno fleksibilno in intuitivno ravnanje. Celostno 

prepoznavanje različnih situacij mu omogoča jasno predvidevanje dogajanja v razredu in 

napovedovanje izidov njegovega ravnanja. Učitelj je v tej fazi profesionalnega razvoja pri 

odločanju še vedno analitičen in previden. Doseže jo lahko nekako po petih letih 

poučevanja, nekateri učitelji pa sploh nikoli. Učitelja, ki doseže najvišjo stopnjo 

kompetentnosti, Berliner imenuje ekspert. Ravnanje in odločanje učitelja eksperta je 

intuitivno, tekoče in brez posebnega napora. Pravočasno tudi prepozna morebitne težave, 

ki jih analizira, in se nanje z avtomatiziranimi, pa vendar fleksibilnimi rutinami tudi odzove. 
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V učiteljskem poklicu se je nekako uveljavilo, da naj bi se raven ekspertnosti lahko doseglo 

po od osmih do desetih letih delovanja v neposredni pedagoški praksi. 

Preglednica 2: Faze učiteljevega profesionalnega razvoja (Berliner, 1988, 1992, v Valenčič 

Zuljan in Vogrinc, 2007) 

Faza Učitelj 
novinec 

Učitelj 
začetnik 

Usposobljeni 
učitelj 

Uspešni 
učitelj 

Učitelj 
ekspert 

Leta profesionalnega 
delovanja 

1–2 let 2–3 let 3–4 let od 5 let 
naprej 

 

Opredeljevanje faz z leti profesionalnega delovanja je samo okvirno, saj je odvisno od 

vsakega posameznika. Zanimivo je razmišljanje Berlinerja (2004), ki na podlagi različnih 

raziskav o ekspertnosti v učiteljskem poklicu pravi, da je na vprašanje, koliko časa potrebuje 

učitelj, da postane visoko usposobljen, lahko odgovor, da od 5 do 7 let, in sicer pod pogojem, 

da si učitelj za to močno prizadeva in trdo dela. Dodaja, da učitelj kompetence lahko pridobi 

že kakšne dve leti prej, vendar je za dosego delovanja na ravni uspešnega učitelja 

potrebnega še veliko dela oz. delovnih izkušenj. 

Berliner (2001; Berliner, 1995, v Vizek Vidović, 2011) je pri svojem raziskovanju učiteljevega 

profesionalnega razvoja namenil posebno pozornost primerjanju delovanja učiteljev 

začetnikov in manj izkušenih učiteljev z učitelji eksperti. Na podlagi lastnih raziskav in 

raziskav drugih strokovnjakov (Chi idr., Glaser, v Berliner, 2001) je ugotovil, da se učitelji 

začetniki in manj izkušeni učitelji od učiteljev ekspertov razlikujejo v treh dimenzijah 

profesionalnega ravnanja/ekspertnosti: 1) poglobljenem strokovno-predmetnem znanju in 

načinu zbiranja informacij iz okolja; 2) učinkovitosti obdelave pridobljenih informacij; 3) 

pristopu k reševanju problemov. Za dimenzijo, ki jo Berliner (1995, v Vizek Vidović, 2011) 

imenuje poglobljeno strokovno-predmetno znanje, je pomembno dobro poznavanje 

predmetnega področja in poznavanje konteksta, v katerem učitelj poučuje. Berliner je 

namreč ugotovil, da je poznavanje značilnosti učenca kot enega izmed elementov konteksta 

pomemben pogoj za ekspertno ravnanje. Avtor poudarja, da se bolj usposobljen učitelj 

razlikuje od neizkušenega v tem, da pri načrtovanju poučevanja več pozornosti nameni 

analizi celotnega konteksta oz. okoliščin, v katerih bo poučeval, in pri tem zbira informacije 

o učencih, njihovem predznanju, interesih, materialnih možnostih in o učnem okolju ter vse 

to upošteva pri pripravi nalog oz. dejavnosti za učence. Pri učitelju ekspertu je akademsko 

in kontekstualno znanje povezano. Učitelj ga z lahkoto prikliče iz dolgoročnega spomina in 

uporablja kot intuitivno znanje, ki mu omogoča fleksibilno ravnanje v konkretnih situacijah. 
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Bolj usposobljen učitelj zato med poučevanjem lažje odstopa od načrtovane poti in se 

prilagodi učencem, ko ugotovi, da imajo npr. težave pri spremljanju pouka. Izkušen učitelj 

tudi učinkoviteje predela informacije iz okolja. Ker ima dobro razvite veščine, ki mu 

omogočajo avtomatizirano ravnanje v vsakdanjih situacijah, je lahko hkrati pozoren na 

različne informacije iz okolja in se nanje tudi odzove. To je pomembno predvsem zato, ker 

lahko poučevanje prilagodi zaznanim potrebam učencev. Berliner (1995, v Vizek Vidović, 

2011) v povezavi z dimenzijo reševanje problemov ugotavlja, da učitelj ekspert probleme 

analizira temeljiteje in globlje kot učitelj začetnik ali manj izkušen učitelj ter v določeni situaciji 

hitreje prepozna značilnosti, ki so pomembne pri reševanju nastalega problema. 

Berlinerjev fazni model učiteljevega profesionalnega razvoja sta za osnovno uporabila tudi 

Sheckley in Allen (1991, v Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007) in ga postavila v kontekst 

izkustvenega učenja, za katerega je značilno, da se nečesa najbolje naučimo takrat, ko to 

tudi sami delamo. Avtorja pri tem poudarjata pomen povezovanja sprejemanja s 

preoblikovanjem, ki je gibalo razvoja. Samo sprejemanje bi namreč pomenilo le kopičenje 

nepredelanih informacij, ki ne bi imele vpliva na učiteljevo razmišljanje in delovanje. Za 

preoblikovanje oz. razvoj so torej pomembne vse štiri faze Kolbovega modela izkustvenega 

učenja, tj. konkretne izkušnje, razmišljanje in refleksija, vrednotenje, odločanje in ravnanje. 

Preglednica 3: Model profesionalnega razvoja po Sheckley in Allen (1991, v Valenčič Zuljan 

in Vogrinc, 2007) 

Raven 
usposobljenosti 

Poti razvoja Usmerjenost razvoja Proces učenja 

Učitelj novinec Pri ravnanju in odločanju togo 
upošteva pravila. Ni še občutljiv 
za kontekst dogajanja. 

Razumevanje 
osnovnih pravil in 
postopkov. 

90 % sprejemanja 

10 % preoblikovanja  

Učitelj začetnik Od pravil k situaciji. Pri 
odločanju in ravnanju že 
upošteva situacijo (kontekst 
dogajanja). 

Usmerjenost v 
kontekst. Razvijanje 
celostnega ravnanja. 

70 % sprejemanja 

30 % preoblikovanja  

Usposobljen 
učitelj (praktik) 

Od situacije k načrtu. Pri 
odločanju in ravnanju ga vodi 
splošni načrt. 

Razvijanje splošnih 
principov 
(posploševanje). 

50 % sprejemanja 

50 % preoblikovanja 

Uspešen učitelj 
(strokovnjak) 

Od načrta k intuiciji. Pri 
odločanju in ravnanju ga 
usmerja intuicija. 

Povezovanje 
izkušenj v enovit 
scenarij. 

30 % sprejemanja 

70 % preoblikovanja 

Ekspert Akcija in situacija pomenita 
enako. 

Oblikovanje 
predelane in 
požlahtnjene 
intuicije. 

10 % sprejemanja 

90 % preoblikovanja 
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Iz modela profesionalnega razvoja vidimo, da v posameznih fazah razvoja pada vloga 

sprejemanja in narašča vloga preoblikovanja, za kar bi lahko rekli, da je odločilno za prehod 

na višjo raven razvoja. 

Različni strokovnjaki Berlinerjevemu in tudi drugim faznim modelom očitajo, da učiteljevega 

profesionalnega razvoja ni mogoče predstavljati kot linearno kontinuirano rast kompetenc 

skozi določeno časovno obdobje, npr. število let delovne dobe. Nekateri menijo, da je bolj 

kot opisovanje ravnanja učitelja pomembno odkrivanje dejavnikov, ki vplivajo na učiteljev 

razvoj. Dall'Alba in Sandberg (2006) npr. menita, da sta za učiteljev profesionalni razvoj 

pomembna predvsem učiteljevo razumevanje svojega poslanstva in analiziranje problemov, 

s katerimi se srečujejo pri svojem profesionalnem delu. Drugi (Richter, Kunter, Klusmann, 

Lüdtke, in Baumert, 2011) pa npr. poudarjajo, da je učiteljev razvoj profesionalnih 

kompetenc povezan predvsem z njegovo pripravljenostjo za učenje in možnostmi za 

vključevanje v stalno spopolnjevanje. 

Na delovanje vrste dejavnikov v procesu učiteljevega profesionalnega razvoja je opozoril 

Huberman (1993, v Javrh, 2011), ki je v svojem faznem modelu predstavil, da so v istem 

profesionalnem obdobju zaradi delovanja različnih dejavnikov smeri oz. tendence 

profesionalnega razvoja učiteljev lahko različne. Huberman (1993, v Javrh, 2011) je s 

sodelavci izpeljal obsežno kvalitativno raziskavo, tako imenovano švicarsko študijo, v kateri 

so analizirali opise profesionalnega razvoja učiteljev. Na podlagi izsledkov te raziskave je 

oblikoval fazni model, v katerem je skozi opise lastnega razvoja kariere, kot ga vidijo in 

doživljajo učitelji, prikazal stopnje, skozi katere na poti poklicnega razvoja prehaja učitelj. 

Hubermanov (1993, v Javrh, 2011) model razvoja kariere učiteljev tvorijo naslednje faze: 

 od 1 do 3 let poučevanja: vstop v kariero – preživetje in odkrivanje; 

 od 4 do 6 let poučevanja: stabilizacija; 

 od 7 do 18 let poučevanja: poklicna aktivnost/eksperimentiranje ali 

negotovost/revizija; 

 od 19 do 30 let poučevanja: sproščenost ali konservativnost; 

 od 31 do 40 let poučevanja: izpreganje – sproščeno ali zagrenjeno. 

Huberman se je z razumevanjem učiteljevega profesionalnega razvoja v svojem razvejanem 

modelu nekako oddaljil od klasičnega razumevanja kariere, ki je skušalo karierni razvoj 

videti kot neko vertikalno pot razvoja od ene do druge faze. Avtor v svojem modelu sicer 

govori o fazah učiteljevega profesionalnega razvoja, ki jih opredeljuje z leti delovne dobe, 
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vendar v njem predstavlja, da se v določenih obdobjih učitelji zaradi različnih dejavnikov 

lahko razvijajo v različnih smereh. V modelu razlikuje zaželeno in neželeno smer ter 

prikazuje različne možnosti prehajanja znotraj modela. Pri tem je opozoril na kritična 

obdobja v učiteljevem profesionalnem razvoju, v katerem lahko učitelj zdrsne na neželeno 

pot, kar oškoduje učitelja in okolje, v katerem dela. 

Hubermanov fazni model učiteljevega profesionalnega razvoja je med slovenskimi 

osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji preverila P. Javrh (2011). Na podlagi ugotovitev 

je oblikovala fazni S-model, ki se od Hubermanovega razlikuje po tem, da poleg zaželene 

in nezaželene poti vključuje tudi srednjo, tj. nevtralno pot.  

Slika 2: S-model, ki upošteva posebnosti profesionalnega razvoja slovenskih učiteljev 

(Javrh, 2008) 

 

P. Javrh (2011) opisuje, da se slovenski učitelji v prvi fazi, tj. fazi preživetja in odkrivanja, v 

delovnem okolju ukvarjajo predvsem s seboj ter spoprijemanjem z realnostjo in raznolikostjo 

dela. Velik pomen pripisujejo stiku z razredom; zelo ga zaposlujejo tudi odnosi. V tem 

obdobju so za mladega učitelja zelo pomembni njegov mentor in drugi sodelavci. 

Pomembna je tudi vloga ravnatelja, ki s svojo pozitivno naravnanostjo pripomore k temu, da 
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se mladi učitelj počuti sprejetega. Po mnenju P. Javrh je zelo pomembna tudi naslednja 

faza, tj. faza stabilizacije, saj ta odloča o kakovosti učiteljevega nadaljnjega razvoja. Učitelj 

veliko opazuje, eksperimentira, poglablja znanje in sodeluje. Krepi se njegovo zaupanje 

vase, pri čemer je še vedno zelo pomembna pozitivna vloga ravnatelja, ki učitelju daje 

potrditev, da je strokovnjak na svojem področju. Učitelji lahko iz faze stabilizacije vstopijo v 

fazo poklicne aktivnosti in eksperimentiranja ali v fazo negotovosti in revizije. Učitelj običajno 

preide v fazo aktivnosti in eksperimentiranja, če je bil v fazi stabilizacije potrjen. To podkrepi 

njegovo željo po eksperimentiranju in vpeljevanju novosti, pri čemer je dovolj močen, da 

dobro prenese tudi morebitne napake in znake izgorevanja. Še vedno je zelo pomemben 

odnos s kolegi in z ravnateljem. Pozitivni stiki namreč krepijo učiteljevo suverenost. P. Javrh 

(2011) navaja, da je za to obdobje poleg eksperimentiranja in uvajanja novosti značilna tudi 

želja po napredovanju in izobraževanju.  

Srednje obdobje kariernega razvoja lahko predstavlja tudi kritično obdobje učiteljevega 

profesionalnega razvoja. Avtorica S-modela ugotavlja, da lahko učitelju v fazi negotovosti in 

revizije neka izjemno negativna izkušnja, ki ni kakovostno evalvirana, povzroča zaplete v 

nadaljnjem razvoju. Učitelj lahko občuti nezadovoljstvo in izgorelost pa tudi razočaranje. 

Učitelj lahko postane tog, njegovo delo pa rutinirano. V tem obdobju lahko v fazo negotovosti 

in revizije, ki predstavlja nezaželeno pot učiteljevega profesionalnega razvoja, preide tudi 

učitelj iz faze poklicne aktivnosti in eksperimentiranja. P. Javrh (2011, str. 8) razlaga, da je 

za vse učitelje v tem obdobju značilno, da občutijo posledice izgorelosti, pri čemer se med 

seboj ločijo v strategijah, s pomočjo katerih blažijo učinke utrujenosti in staranja. Eni se 

izrabijo in kmalu občutijo posledice, drugi pa kljub izgorevanju uspejo doseči zdravo 

ravnotežje in nadaljevati svoj profesionalni razvoj v smeri, ki jo predstavlja zaželena stran 

S-modela. 

P. Javrh v svojem S-modelu predstavlja zrelo obdobje kariere slovenskih učiteljev skozi tri 

mogoče faze. To so: kritična odgovornost, sproščenost in nemoč. Poudarja, da so učitelji v 

fazi sproščenosti in kritične odgovornosti kljub opaženju prvih znakov staranja pripravljeni 

na večje obremenitve. Zanje so še vedno značilni iskanje novih izzivov in želja po študiju ter 

potreba po mentorstvu. Čutijo se izpolnjene in imajo korektne odnose. Avtorica ugotavlja, 

da je kritična odgovornost lastnost, ki je poudarjena prav pri slovenskih učiteljih, pri katerih 

je v tem obdobju še posebej poudarjena družbena angažiranost. Učitelje zaznane 

pomanjkljivosti na strokovnem področju spodbudijo k še večji aktivnosti in angažiranju. V 
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nasprotju z izpolnjenimi učitelji pa za njihove kolege, ki se počutijo izgorele in nezadovoljne, 

lahko rečemo, da se njihov profesionalni razvoj odvija po nezaželeni poti. Ti učitelji 

razmišljajo predvsem o upokojitvi. V svojem poklicu nimajo več večjih ambicij, vendar tudi 

ne mirujejo povsem. Zanje so značilni slabši odnosi z učenci in kritizerstvo. Po približno 

tridesetih letih delovnih izkušenj nastopi faza izpreganja, ki lahko poteka sproščeno ali 

zagrenjeno. Učitelji, ki sproščeno izpregajo, so še vedno dejavni, so kakovostni mentorji in 

razmišljajo o tem, kako bodo dejavni tudi v času upokojitve. Nezadovoljni učitelji, za katere 

lahko rečemo, da izpregajo zagrenjeno, pa se počutijo zgarani in neizpolnjeni, zato imajo o 

šoli na splošno slabo mnenje in so kritizerski. 

Iz S-modela avtorice P. Javrh lahko povzamemo, da so učitelji med nekako desetim in 

tridesetim letom poučevanja v obdobju predanosti poklicu, z jasno vizijo in s potrebo po 

izobraževanju. V zrelejšem obdobju postajajo učitelji zaradi veliko izkušenj in potrditev na 

profesionalnem področju pri poučevanju še samostojnejši, bolj sproščeni in učinkovitejši ter 

še vedno motivirani za izobraževanje. P. Javrh (2011) navaja, »da imajo jasno izoblikovano 

poslanstvo, ki je usmerjeno v znanje učencev, zato so pogosto inovatorji, zmožni poseganja 

v globlje ravni pouka in dovzetni za vpeljevanje novosti v svoje delo« (str. 8).  

V okviru raziskovanja učinkovitosti izobraževanja sta Creemers in Kyriakides (2006, 2013) 

oblikovala dinamični model učinkovitosti izobraževanja (ang. dynamic model of educational 

effectiveness), ki vključuje štiri ravni dejavnikov, povezanih z učenčevimi učnimi dosežki. 

Med te poleg dejavnikov na ravneh sistema, šole in učenca sodijo tudi dejavniki na ravni 

razreda, med katerimi je pomemben dejavnik učinkovito ravnanje učitelja. Avtorjem prejšnjih 

modelov je bilo očitano, da ne pojasnjujejo dovolj nazorno, kakšno je ravnanje učiteljev v 

posamezni razvojni fazi, zato avtorji dinamičnega modela učinkovitosti izobraževanja 

učiteljevo ravnanje na petih ravneh poučevanja opredelijo z 42 spretnostmi učiteljevega 

poučevanja, pri čemer so pri vsaki ravni merili pet dimenzij: pogostost, osredinjenost, faze, 

kakovost in individualizacijo. Kyriakides, Creemers in Antoniou (2009) so namreč v 

longitudinalni študiji med učitelji ciprskih osnovnih šol ugotovili, da je učiteljevo poučevanje 

glede na učinkovitost mogoče razvrstiti na pet ravni (ang. five developmental stages of 

teaching skills). Učiteljevo poučevanje prehaja od »v učitelja osredinjenega poučevanja«, 

kamor avtorji uvrščajo prve tri ravni, k »v učenčevo učenje usmerjenemu poučevanju«, ki je 

značilno za zadnji dve ravni in pri katerem je načrten poudarek na premišljenem aktivnem 

vključevanju učencev v poučevanje in učenje ter na procesih učne diferenciacije in 
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individualizacije. Ugotovili so tudi, da so ravni učiteljevega poučevanja povezane z 

učenčevimi učnimi dosežki. Poučevanje učiteljev na višjih ravneh je bilo učinkovitejše kot 

poučevanje učiteljev na nižjih ravneh. Učenci so pri pouku, pri katerem je bilo učiteljevo 

poučevanje na najvišji ravni, dosegli najboljše učne izide pri različnih učnih predmetih. 

Takšni izidi so se pokazali na kognitivnem in afektivnem področju. 

Podobno kot Creemers in Kyriakides je tudi skupina nizozemskih strokovnjakov (van der 

Lans idr., 2017) poudarila pomen učne diferenciacije in individualizacije ter učiteljeve 

kompetentnosti na tem področju. Na osnovi modelov obdobij učiteljevega profesionalnega 

razvoja F. Fuller (1969; Conway in Clark, 2003), Berlinerja (2004) in Bloomove revidirane 

taksonomije (Krathwohl, 2002) so oblikovali šestfazni model ICALT (ang. The International 

Comparative of Learning and Teaching stage model). To je model šestih zaporednih faz 

učiteljevega ravnanja od najmanj učinkovitega do najučinkovitejšega poučevanja, pri čemer 

so za vsako izmed njih določili značilno učiteljevo poučevanje. S pomočjo različnih 

opazovalnih instrumentov so opazovali poučevanje 69 učiteljev in z analizo 198 opazovanih 

ur potrdili oblikovani šestfazni model. 

Slika 3: Razvojne faze učiteljevega poučevanja (van der Lans idr., 2017, str. 48) 

 

*Kljukice označujejo učiteljevo zaznano ravnanje, križci pa učiteljevo ravnanje, ki ni bilo zaznano. 

Avtorji šestfaznega modela ICALT so vsako izmed faz poimenovali in opisali značilnosti 

učiteljevega poučevanja v posamezni fazi: 

1. faza: varno učno okolje (ang. safe learning climate): učitelj se uči, kako vpeljevati 

pravila in vzdrževati red, ne da bi bil pretirano strog/tog ali nespoštljiv do posameznih 

učencev; trajanje učinkovitega poučevanja je na minimalni ravni; 
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2. faza: učinkovita organizacija dela (ang. efficient classroom management): učitelj se 

uči, kako organizirati učne dejavnosti za učence in kako izpeljati prehod med njimi, ki 

bo v največji meri podpiral učenje vsakega posameznega učenca; delo je še vedno 

preslabo organizirano, da bi večini učencem omogočalo učinkovito izvajanje 

načrtovanih dejavnosti ali sledenje navodil za delo; 

3. faza: jasno in strukturirano posredovanje učne vsebine (ang. clarity of explanation): 

učitelj zna uveljavljati pravila, ne da bi bil pri tem preveč tog ali nespoštljiv do 

posameznih učencev, ter zna organizirati učne dejavnosti in prehode med njimi; 

učitelj se uči, kako jasno in strukturirano posredovati učno vsebino in kako dajati 

povratne informacije; razvija tudi spretnosti, kako ob pravem trenutku in na prav način 

preverjati učenčevo razumevanje naučenega; 

4. faza: aktivno vključevanje učencev (ang. activating teaching methods): učitelj 

ustrezno organizira pouk ter jasno in strukturirano poučuje/vodi pouk; uči se ravnanj 

v nenadnih in manj predvidljivih situacijah, v katerih je predvideno aktivno 

vključevanje učencev, ki zahtevajo bolj interaktivne in sodelovalne učiteljeve pristope;  

5. faza: poučevanje učnih strategij učencev (ang. teaching students learning strategies): 

učitelj je sposoben vpeljevati elemente v učenca naravnanega modela pouka; 

zmožen je poučevanja, v katerega so aktivno vključeni učenci in pri katerem dobi 

kakovostne povratne informacije o tem, kaj učenci počnejo in kako razmišljajo; 

sposoben je prepoznati učenčeve napačne predstave in zmote, vendar jim pri tem 

pogosto pove prave odgovore, namesto da bi jih samo usmerjal in jim pustil, da jih 

sami poiščejo; z vidika kognitivno-konstruktivističnega pristopa bi lahko rekli, da je 

učitelj sposoben oblikovati situacije kognitivnega konflikta, ni pa še dovolj 

usposobljen za nudenje prilagojene podpore učencu; načrtno razvijanje 

metakognitivnih spretnosti v okviru pouka poteka občasno; 

6. faza: prilagajanje pouka značilnostim učencev (ang: differentiation): učitelj se je 

naučil, kako učence poučevati metakognitivne spretnosti; učenci znajo spremljati 

svoje lastno učenje; to učiteljem omogoča, da pridobijo čas za učenje, kako in kdaj 

prilagoditi poučevanje posameznim učencem; učitelj si v tej fazi pridobi spretnost 

prilagajanja pouka oz. si razvije spretnost individualiziranega pristopa. 

Van der Lans in sodelavci (2017) so tako potrdili šest kvalitativno različnih obdobij oz. 

razvojnih faz učiteljevega poučevanja. Iz empirične raziskave je razvidno, da predstavlja 

učiteljeva sposobnost izvajanja učne diferenciacije in individualizacije temelj kakovostnega 
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pouka ter da gre za spretnost, ki jo učitelji pridobijo v najvišji »razvojni fazi«. Ta empirična 

ugotovitev je z vidika namene naše raziskave še zlasti pomembna.  

Razvojni model ima pomembne implikacije tudi za spodbujanje učiteljevega profesionalnega 

razvoja. Pomembno je, da spodbujevalec profesionalnega razvoja, lahko je to učitelj mentor, 

kritični prijatelj, izobraževalec učiteljev ali ravnatelj, pozna razvojni model in značilnosti 

posameznih faz. To mu po eni strani omogoča oblikovanje ustreznega kognitivnega 

konflikta, primernega za posamezno obdobje, po drugi strani pa mu je v pomoč pri nudenju 

prilagojene podpore v pridobivanju spretnosti, ki so tipične za razvojno višjo fazo. Razkorak 

med trenutno razvojno fazo, v kateri se nahaja posamezni učitelj, in naslednjo, hierarhično 

višjo fazo predstavlja osnovo za oblikovanje kognitivnega konflikta in nudenje podpore v 

učiteljevem pridobivanju določenih spretnosti. Model pa omogoča tudi učiteljevo 

samoevalvacijo in individualno prizadevanje za profesionalno rast. Učitelj lahko na podlagi 

tega modela analizira lastno poučevanje in se umesti v določeno fazo, v katero trenutno 

sodi njegovo poučevanje. Avtorji se pri učiteljevem učenju opirajo na območja bližnjega 

razvoja po Vigotskem in menijo, da se posameznik najbolj optimalno profesionalno razvija, 

če je usposabljanje usklajeno z učiteljevo trenutno fazo poučevanja. To pomeni, da je ob 

zavedanju, v kateri fazi poučevanja se učitelj trenutno nahaja, najlažje načrtovati učiteljevo 

ustrezno nadaljnje spopolnjevanje, ki bo v območju njegovega trenutnega bližnjega 

(Vigotski: proksimalnega) razvoja. Avtorji (van der Lans idr., 2017) trdijo, da je takšno 

spopolnjevanje, ki ga lahko načrtuje učitelj sam ali to storijo drugi, najučinkovitejše. To pa 

pomeni, da je s tem omogočen najkakovostnejši in najbolj optimalen učiteljev profesionalni 

razvoj.  

3.2 Dejavniki spodbujanja učiteljevega profesionalnega razvoja 

Iz modelov učiteljevega profesionalnega razvoja smo lahko razbrali, da so profesionalne 

poti različnih učiteljev znotraj istih obdobij lahko različne in da je prilagajanje pouka 

kompetenca, ki jo učitelji (lahko) razvijejo šele v obdobju, ko zmorejo analitično spremljati 

učinke svojega poučevanja. Oboje kaže, da je spodbujanje profesionalnega razvoja 

pomembno, zato da se učitelj razvija v želeni smeri in po najoptimalnejši poti doseže raven 

kakovostnega poučevanja. Da bi lahko spodbujali profesionalni razvoj vsakega 

posameznika, je pomembno, da vemo, kaj profesionalni razvoj spodbuja in kaj ovira. M. 

Valenčič Zuljan (2012, str. 70) poudarja, da »ni profesionalnega razvoja brez 
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posameznikovega aktivnega delovanja, da je v tem procesu osrednjega pomena refleksija, 

da pomeni profesionalni razvoj prepletenost posameznikovih spretnosti in pojmovanj, da gre 

za vseživljenjski proces učenja, pa tudi, da sta profesionalni razvoj posameznika in institucije 

med seboj povezana«. 

3.2.1 Povezanost učiteljevih pojmovanj in ravnanj ter razumevanje koncepta 

prilagajanja pouka        

Veliko avtorjev, med njimi tudi slovenski (Marentič Požarnik, 1998; Polak, 1996; Šteh Kure, 

1999; Valenčič Zuljan, 1999), se strinja, da učiteljeva osebna pojmovanja usmerjajo njegovo 

vedenje. B. Marentič Požarnik (1998, str. 247) osebna pojmovanja opredeljuje kot 

»subjektivno obarvane, ne povsem zavestne in med seboj skladne konstrukte, ki jih 

posameznik oblikuje na osnovi nakopičenih življenjskih izkušenj«, in dodaja, da zveze več 

osebnih pojmovanj, npr. o znanju, učenju in o poučevanju, tvorijo implicitne teorije učiteljev. 

A. Polak (1996) te konstrukte imenuje subjektivne teorije in pojasnjuje, da so »subjektivne 

teorije učiteljev delno ali popolnoma implicitne, relativno nespremenljive zveze več 

posameznih osebnih pojmovanj s specifičnih področij pedagoškega dela. Osebna 

pojmovanja se oblikujejo v procesu pridobivanja znanja, izkušenj in vrednot znotraj 

specifičnega socialnega in šolskega konteksta. Nastopajo v obliki osebnih prepričanj, 

predstav ali shem,« (str. 13). Avtorica razlaga, da »osebna pojmovanja nastopajo v obliki 

osebnih prepričanj, predstav in shem. Med seboj se povezujejo v zelo znotraj povezano 

strukturo, za katero je posameznik pripravljen nenehno iskati nove argumente ter 

selekcionirano zaznavati in integrirati tiste informacije, ki so bolj usklajene s to strukturo«. 

Subjektivne teorije, ki usmerjajo posameznikovo razmišljanje, pa C. Razdevšek Pučko 

(1990) uvršča med vzgojno-izobraževalna stališča. M. Ule (2000) meni, da stališča 

sestavljajo kognitivna komponenta, torej znanje, izkušnje in informacije, emotivna 

komponenta s pozitivnimi ali z negativnimi občutji in aktivnostna komponenta s 

pripravljenostjo za delovanje. Stališča so kompleksnejša ter zato trajnejša in težje 

spremenljiva od npr. prepričanj in mnenj. Avtorica razlaga, da prepričanja temeljijo le na 

dejstvih, mnenja pa so bolj specifična in zato bolj nestabilna in lažje spremenljiva. Nadalje 

poudarja, da stališča oblikujemo in spreminjamo v procesih socializacije skozi vse življenje 

ter da usmerjajo naše obnašanje in nasprotno. Zaradi tesne povezanosti stališč z našim 

obnašanjem so stališča ključna za oblikovanje predstav o nas samih, drugih in o svetu okrog 

nas. Podobno navaja tudi C. Razdevšek Pučko (1990), ki omenja tudi, da »vzgojno-
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izobraževalna stališča predstavljajo skupino socialnih stališč, ki se oblikujejo z osebnimi 

izkušnjami, s posredovanimi izkušnjami in z odnosi drugih ter s strokovnim znanjem. Imajo 

spoznavno, čustveno in akcijsko funkcijo, predstavljajo pripravljenost posameznika za 

različno ravnanje v posameznih vzgojno-izobraževalnih situacijah, kar pomeni, da posredno 

in/ali neposredno usmerjajo učiteljeve odnose in ravnanje v konkretnih učno-vzgojnih 

situacijah,« (str. 5). S tem se strinja B. Marentič Požarnik (1998), ki dodaja, da učiteljeve 

subjektivne teorije učitelju in s tem posredno tudi učencem določajo, kaj je bistvo šolskega 

znanja, učenja in poučevanja. Pri tem torej usmerjajo tudi njihovo ravnanje. Zaradi 

sestavljenosti so stališča sorazmerno stabilna in se ne spreminjajo tako hitro, kot bi si včasih 

želeli, vendar se lahko spreminjajo in M. Ule (2000) razlaga, da od bolj k manj ekstremnim 

in nasprotno ter v smeri od pozitivnih v negativna in nasprotno. Težje se spreminjajo 

ekstremnejša, bolj sestavljena in bolj usklajena stališča. 

Kompetenca prilagajanje pouka je npr. ena najkompleksnejših kompetenc, ki se v polnosti 

lahko razvije v kasnejših fazah učiteljevega profesionalnega razvoja. V šestfaznem modelu 

ICALT (van der Lans idr., 2017), ki prestavlja šest kvalitativno različnih obdobij oz. razvojnih 

faz učiteljevega poučevanja, sodi učiteljeva sposobnost izvajanja učne diferenciacije in 

individualizacije v šesto, najvišjo razvojno fazo. Za njen razvoj je zato potrebno neprestano 

spreminjanje. M. Ule (2000) poudarja, da na oblikovanje in spreminjanje stališč vplivajo trije 

faktorji: skupinska pripadnost, informacije in znanje ter osebnostne lastnosti in značilnosti. 

Skupine, ki jim posameznik pripada, vplivajo na oblikovanje stališč posameznikov s 

poudarjanjem skupnega vrednostnega sistema, dajanju podpore tistim, ki delujejo skladno 

z vrednotami sistema, in sankcioniranju tistih, ki ne, ter z izborom informacij, ki naj bi prišle 

do članov skupine. Vpliv informacij je pomemben zlasti takrat, kadar ne moremo dobiti 

neposrednih izkušenj. Pri osebnostnih značilnostih pa so za oblikovanje stališč zelo 

pomembne tiste, ki določajo posameznikovo samopodobo in odnos do sebe. »Zelo 

pomemben izvor posameznikovih stališč pa so seveda njegove neposredne izkušnje in 

znanje,« še poudarja M. Ule (2000).  

C. A. Tomlinson (2010) poudarja, da je za izvajanje prilagajanja ključno, da učitelj resnično 

verjame, da se bodo učenci najbolje učili takrat, ko jim bodo omogočene različne poti do 

uspeha. Prilagajanje pouka torej ni občasni organizacijski ukrep ali model oz. pristop, ki se 

občasno izvaja, ampak predstavlja učiteljevo celostno naravnanost oz. njegovo filozofijo 

poučevanja, ki usmerja njegovo načrtovanje, izvajanje in evalviranje vsake posamezne ure 
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pouka. Rečemo lahko, da je to mogoče le takrat, kadar so učiteljeva stališča in njegovo 

ravnanje v kar največji meri usklajena.  Avtorica tudi opozarja na kompleksnost in zahtevnost 

prilagajanja pouka in pravi, da popolno upoštevanje in izvajanje vseh vidikov prilagajanja 

pouka pravzaprav ni mogoče, zato je temeljno prizadevanje učiteljev k vedno bolj 

poglobljenemu zavedanju in razumevanju ključnih elementov prilagajanja poučevanja.  

Ker je ena izmed težav pri prilagajanju pouka v vzgojno-izobraževalni praksi prav 

nerazumevanje celotnega koncepta prilagajanja pouka, bomo v nadaljevanju predstavili 

nekatera učiteljeva pojmovanja in stališča, ki učitelje ovirajo pri njihovem razumevanju 

omenjenega koncepta in zato tudi pri prilagajanju pouka v njihovi vzgojno-izobraževalni 

praksi. Avtorji tem napačnim pojmovanjem pravijo miti o prilagajanju pouka. Različni avtorji 

(Pennington, 2010; Tomlinson idr., 2003; Wormeli, 2005) poročajo o različnih mitih o 

prilagajanju pouka, ki bi jih lahko razdelili v tri skupine. V prvo sodijo tisti, ki so povezani s 

stališči do učiteljevega pomanjkanja časa, prevelikega števila učencev in prevelike 

heterogenosti učencev v razredu. Druga skupina mitov je povezana z učiteljevimi stališči do 

prilagajanja pouka, ki se jim zdi to nesmiselno, nepotrebno ali nepravično. V zadnjo skupino 

bi lahko uvrstili mite, povezane s stališči do prilagajanja pouka kot posebne strategije pouka, 

ki jo učitelj obvlada ali ne in jo skladno s tem izvaja ali ne. 

Različni avtorji med učiteljevimi stališči do prilagajanja pouka, ki po njihovem mnenju ni 

smiselno, potrebno in pravično, navajajo: 

 če se učencem pouk prilagaja, ne bodo pripravljeni na preizkuse znanja, ki ne bodo 

prilagojeni in ne bodo pripravljeni na situacije v realnem svetu;  

 prilagajanje pomeni neenakomerno obremenitev različnih učencev, pri čemer 

sposobnejši delajo več (Wormeli, 2005); 

 če pouk prilagajamo učencem, tako še bolj izpostavljamo posamezne učence in 

opozarjamo na razlike med njimi; 

 različna in prilagojena obravnava učencev je slaba priprava na življenje, ki se ne ozira 

na drugačne potrebe (Tomlinson idr., 2003); 

 prilagajanje pomeni znižanje ravni zahtevnosti, saj se učitelj pogosto prilagaja 

šibkejšim s ciljem 'uspeh za vse' (Pennington, 2010). 

C. A. Tomlinson s sodelavci (2003) še razlaga, da učitelji zavračajo prilagajanje pouka 

značilnostim učencev tudi zato, ker različnih značilnosti in s tem tudi potreb učencev sploh 

ne zaznajo ali pa mislijo, da prilagajanje pouka ni njihova dolžnost. V skupini stališč do 
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prilagajanja pouka kot posebne strategije pouka Wormeli (2005) navaja pojmovanja 

učiteljev, da pomeni prilagajanje pouka točno določen način poučevanja, ki ga izvajajo vsi 

učitelji na enak način, in če tega določenega načina ne znaš, ga tudi ne moreš izvajati. 

Pennington (2010) dodaja, da nekateri učitelji menijo, da je prilagajanje pouka tako 

zahtevno, da ga lahko zmorejo le najsposobnejši in usposobljeni. Ker mislijo, da oni ne 

sodijo mednje, tega niti ne poskusijo oz. te kompetence ne razvijajo. Ozaveščanje osebnih 

pojmovanj je osnova za njihovo spreminjanje. To pa ni preprosto, saj so pojmovanja 

sorazmerno stabilna. A. Polak (1996) pravi, »da osebna pojmovanja nastopajo v obliki 

osebnih prepričanj, predstav ali shem. Med seboj se povezujejo v navznoter zelo kohezivno 

strukturo, za katero je posameznik pripravljen nenehno iskati nove argumente ter 

selekcionirano zaznavati in integrirati tiste nove informacije, ki so bolj usklajene s to 

strukturo« (str. 13). Tudi Pajares (1992) poudarja, da se osebna pojmovanja začnejo 

spreminjati šele ob konfliktu novih informacij z obstoječimi pojmovanji pa še to le takrat, ko 

se učitelj prepriča, da so nova pojmovanja ustreznejša in uporabnejša od obstoječih. 

Rečemo lahko, da učiteljeva pojmovanja vplivajo na učiteljevo ravnanje in učenje iz izkušenj 

ter nasprotno. C. Razdevšek Pučko (1990) razlaga, da spreminjanje pojmovanj pomeni 

oblikovanje novih in da teh procesov zato ne moremo ločevati. To pa tudi pomeni, da na 

preoblikovanje oz. spreminjanje pojmovanj vplivajo isti dejavniki kot na njihovo oblikovanje. 

S spodbujanjem učiteljev k vpeljevanju sprememb učitelje pravzaprav spodbujamo k učenju, 

pri čemer belgijski strokovnjak za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev Schollaert 

(2006) pravi, da učenje ne pomeni le razvijanja novih kompetenc, ampak zahteva tudi 

'odučenje' v smislu preraščanja starih prepričanj in oblikovanja novih. Skladno s kognitivno-

konstruktivistično paradigmo gre pri spreminjanju posameznikovih pojmovanj za trifazni 

proces: fazo diagnosticiranja posameznikovega pojmovnega okvira in ozaveščanje 

posameznika, nato fazo neravnotežja in kognitivnega konflikta, ko se posameznik zave 

nezadostnosti obstoječih pojmovanj, ter fazo rekonstrukcije in oblikovanje novega 

konceptualnega okvira (Gow in Kember, 1993, v Valenčič Zuljan, 1999). Učiteljeva 

pojmovanja in proces njihovega spreminjanja pomembno vplivajo na posameznikovo 

poklicno rast.  

Tudi za področje prilagajanja pouka velja, da je treba obstoječa pojmovanja ozaveščati in 

pridobivati nove informacije in izkušnje, s pomočjo katerih bi lahko učitelji spreminjali svoja 

pojmovanja. C. A. Tomlinson s sodelavci (2003) namreč ugotavlja, da učitelji še posebej 

neradi spreminjajo svoje poučevanje, kadar se od njih zahteva spreminjanje ustaljenega 
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vodenja pouka, spreminjanja učnih gradiv in pripomočkov ter prilagajanje ocenjevanja. 

Omenjeni avtorji (Tomlinson idr., 2003), C. A. Tomlinson (2000) in Wormeli (2005) so v ta 

namen pripravili pojasnila nekaterih napačnih oz. poenostavljenih pojmovanj o prilagajanju 

pouka: 

 Prilagajanje pouka je učna strategija oz. skupek učnih strategij. Avtorji pojasnjujejo, 

da za prilagajanje pouka ne obstaja preprosto pravilo (oz. določen recept), da 

prilagajanje pouka ni nekaj, kar bi učitelj delal ali ne oz. bi to počel le takrat, ko mu to 

dopušča čas. Večina učiteljev zazna razlike med učenci in se na to na neki način tudi 

odzovejo. Malo pa je takšnih, ki prilagajanje pouka vnaprej načrtujejo in se zanj 

strokovno pripravijo, tako da pri tem upoštevajo razlike v učenčevih značilnostih. 

Prilagajanje pouka zato tudi ni občasna strategija pouka, ampak učiteljeva celotna 

miselna naravnanost, katerega temelja sta poznavanje in upoštevanje vsakega 

učenca. Prilagajanje tudi ni individualizacija, ki je učitelji v danih razmerah večinoma 

ne zmorejo izvajati. Prilagajanje pouka tudi ni samo individualno delo ali delo v 

manjših skupinah, ampak pomeni vsakodnevno pripravljanje raznolikih učnih 

priložnosti, ki učencu omogočajo doseganje optimalnih učnih dosežkov. 

 Prilagajanje pouka je povezano samo z neposrednim poučevanjem. Ker prilagajanje 

pouka pomeni učiteljevo celotno miselno naravnanost, to ni povezano le z učiteljevim 

neposrednim poučevanjem, ampak tudi z oblikovanjem pozitivnega učnega okolja, 

učinkovito organizacijo dela, s kakovostnim kurikulumom itn. Če je kateri izmed teh 

elementov zanemarjen, je osiromašen celoten pouk. 

C. A. Tomlinson s sodelavci (2003) tudi izpostavlja zmoto, da je prilagajanje pouka najprej 

odgovornost šolske politike ali vodstev šol, ki se odločijo za prilagajanje pouka in učitelje 

izobražujejo o tem, kako se to izvaja. Avtorji pojasnjujejo, da konkretna navodila za 

prilagajanja pouka ne morejo prihajati od zunaj, saj proces prilagajanja pouka temelji na 

učiteljevi stalni refleksiji dogajanja v razredu in premišljenem preizkušanju različnih 

pristopov. 

Že v poglavju, v katerem smo predstavljali koncept prilagajanja pouka avtorice C. A. 

Tomlinson (2010), smo izpostavili težave pri nerazumevanju celotnega koncepta 

prilagajanja pouka. C. A. Tomlinson s sodelavci (2003) izpostavlja, da se to kaže v 

učiteljevem neučinkovitem ravnanju, ki ne pomeni kakovostnega prilagajanja pouka. To je 

npr. takrat, kadar učitelji prilagajanja ne izvajajo načrtno in proaktivno, ampak pri pouku 
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improvizirajo ali pouk prilagajajo le kot odziv na določeno situacijo. Čeprav je učiteljeva 

fleksibilnost zelo pomembna tudi pri izvajanju prilagajanja pouka, pa je pomembno, da učitelj 

neko nepričakovano improvizacijo zna umestiti v širši kontekst, da jo po pouku evalvira in 

premisli o njenih učinkih. Paine (1990, v Tomlinson idr., 2003) navaja, da učitelji zaznavajo 

različne značilnosti učencev kot problem in ne kot dejstvo, ki učencem in učiteljem omogoča 

raznolike možnosti za delo. Za lažje razumevanje koncepta učinkovitega prilagajanja pouka 

C. A. Tomlinson in sodelavci (2003) povzemajo še njegove najpomembnejše značilnosti. Te 

so: učinkovito prilagajanje pouka je bolj proaktivno kot reaktivno, pomeni fleksibilno uporabo 

različnih učnih metod in učnih oblik, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi manjše učne 

skupine, pomeni prilagajanje učnega gradiva in pripomočkov, prilagajanje tempa potrebam 

učencev ter je na splošno osredinjeno na učenca in njegov celovit napredek. 

3.2.2 Učitelj kot dejavni sooblikovalec in usmerjevalec lastnega razvoja 

Novejše razumevanje učiteljevega profesionalnega razvoja postavlja v ospredje učitelja ter 

njegovo lastno željo po učenju in spreminjanju. Učenje, še posebej odraslih, je namreč 

prostovoljen (Valenčič Zuljan, 2012), aktiven in problemsko naravnan (Geijsel, Sleegers, 

Stoel, Krüger, 2009) proces, zato učiteljev k temu ne moremo prisiliti. M. Valenčič Zuljan 

(2012) zato poudarja, da je treba odgovornost za učiteljev profesionalni razvoj »zaupati« 

učiteljem. Oni so namreč tisti, ki se odločijo za spremembo ter tako svoj profesionalni razvoj 

aktivno oblikujejo in usmerjajo.  

Prav učiteljevo odločanje za učenje in spreminjanje je odvisno od njegovega razumevanja 

lastne profesionalne vloge, ki je v veliki meri odvisna od profesionalne identitete. V. Domović 

(2011) poudarja, da v zadnjih dveh desetletjih raziskave učiteljeve profesionalne identitete 

vse bolj vključujejo tudi učiteljeva prepričanja o poučevanju, učiteljeva čustva in pomen 

učiteljevega razmišljanja o lastni profesionalni identiteti ter s tem aktivno vključevanje v 

njeno (pre)oblikovanje. Kosnik in Beck (2009, v Domovič, 2011) razlagata, da učiteljeva 

profesionalna identiteta zajema učiteljev pogled na lastno profesionalno delo, način 

poučevanja in ravnanja, razumevanje lastne profesionalne vloge in odgovornosti ter na 

oblikovanje njegovih ciljev in s tem načrtovanje lastne kariere. Beijaard, Meijer in Verloop 

(2004) dodajajo, da je pomemben element učiteljeve identitete učiteljevo delovanje, kar 

pomeni, da je posameznik aktivni usmerjevalec lastnega procesa profesionalnega razvoja, 

pri čemer je temeljnega pomena njegova sposobnost refleksije oziroma samorefleksije. S 
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pomočjo samorefleksije učitelj raziskuje svoje izkušnje, znanje in občutke, kar je pomembno 

za oblikovanje njegove predstave o sebi kot učitelju in za načrtovanje svojega nadaljnjega 

razvoja. Pri razumevanju kompleksnosti profesionalne identitete in procesa učiteljevega 

delovanja si lahko pomagamo tudi s Korthagenovim (2004) čebulnim modelom, ki 

predstavlja različne plasti oz. področja učiteljevega delovanja in spreminjanja. Avtor 

(Korthagen, 2005) razlaga, da poznavanje medsebojnega vplivanja različnih plasti oz. 

področij in učiteljeva poglobljena oz. jedrna refleksija vseh petih ravni – od ravnanja, 

kompetenc, prepričanj, profesionalne identitete do poslanstva – pripomore k učiteljevemu 

globljemu pogledu vase in s tem možnosti za načrtno spreminjanje. Korthagen (2005) 

poglobljeno refleksijo imenuje jedrna refleksija in poudarja, da prav ta omogoča usklajenost 

vseh ravni in s tem usklajenost učiteljevega delovanja v profesionalnem okolju z ravnmi 

znotraj njega, kar vpliva na učinkovitost njegovega delovanja in vodi k osebnemu 

zadovoljstvu.  

Kot smo že omenili, je eden izmed pogojev učiteljevega profesionalnega razvoja njegovo 

raziskovanje in razvijanje lastne profesionalne identitete. Kosnik in Beck (2009, v Domovič, 

2011) navajata tri razloge za razvijanje profesionalne identitete:  

 Kot prvi razlog sta izpostavila dejstvo, da učitelji včasih svojo vlogo razumejo preveč 

ozko. To pomeni, da je pomembno, da se zavedajo kompleksnosti svojega dela ter 

da vanj vključijo npr. spoznavanje učencev in prilagajanje pouka različnim učenčevim 

potrebam, razumevanje kompleksnih konceptov, ustvarjanje razredne klime, ki 

podpira akademski, osebni in socialni razvoj učencev. Če učitelji razvijejo takšno 

podobo o svoji profesionalni vlogi, bodo učinkovitejši in bolj motivirani za opravljanje 

svojega poklica.  

 Drugi razlog je povezan z oblikovanjem premišljenega odnosa med profesionalnim in 

zasebnim življenjem. Učitelji se morajo odločiti, kolikšen del zasebnega življenja bodo 

vključili v profesionalno delovanje in na kak način. Pojem »biti profesionalen« se 

pogosto razume kot ločenost profesionalnega ravnanja od osebne motivacije, vendar 

ima njuna povezanost lahko prednosti za učence in učitelje. Na osebni ravni ta 

povezanost lahko za učitelja pomeni izkušnjo lastne pridobitve, da pride do 

doseganja njegovih pomembnih življenjskih ciljev v delovnem okolju. 

 Zadnji razlog je načrtovanje lastne profesionalne kariere. Učitelj naj bi ob analizi 

trenutne situacije lahko predvideval tudi svoje prihodnje profesionalne potrebe. Prav 
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tako lahko načrtujejo spremembe profesionalne poti in usposabljanje za prevzemanje 

mentorskih, svetovalnih in voditeljskih vlog v izobraževanju.  

Ne nazadnje sta učiteljevo nenehno spreminjanje in rast pomembna tudi zaradi vpliva na 

druge. Niemi in Kohonen (1995, v Muršak idr., 2011) namreč poudarjata, da učitelji, ki vidijo 

sebe kot osebe, ki se nenehno razvijajo in napredujejo, bolj podpirajo tudi rast drugih in 

celotne skupnosti. 

3.2.3 Izobraževanje kot del vseživljenjskega  procesa učenja 

Profesionalni razvoj je proces vseživljenjskega učenja na učiteljevi profesionalni poti, ki je 

osredinjeno na pouk in učiteljevo profesionalno vlogo. Da bi učitelji bolje razumeli učenje, 

poučevanje in dogajanje v razredu ter znali spodbujati in podpirati učenčev razvoj, morajo 

biti sposobni kritično razmišljati in evalvirati (Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006). Tudi 

Korthagen in Vasalos (2005) menita, da je tako kot poznavanje pouka pomembno tudi 

učiteljevo reflektivno razmišljanje o svojih stališčih, pojmovanjih, ravnanju in o profesionalni 

vlogi, kar omogoča globlji vpogled nase kot profesionalca ter spreminjanje stališč, pojmovanj 

in ravnanj. B. Marentič Požarnik in sodelavci (2007) prav tako poudarjajo pomen poznavanja 

učiteljevih pojmovanj o tem, kaj je bistvo učenja, znanja in poučevanja, saj trdi, da ta močno 

vplivajo na učiteljeve odločitve o tem, katere svoje zmožnosti bo razvijal in uveljavljal. 

Rečemo lahko, da učiteljeva sposobnost usmerjanja lastnega učenja (Korthagen, 2009) in 

prevzemanje aktivne vloge v procesu konstruiranja lastnega znanja (Geijsel idr., 2011; 

Valenčič Zuljan, 2001) predstavljata pomembne temelje za učiteljevo spreminjanje lastne 

pedagoške prakse. Zato je lahko skrb vzbujajoče, kar so pokazali rezultati 

ciljnoraziskovalnega programa Programi usposabljanja za učitelje kot ključni dejavnik 

modernizacije šole in medgeneracijskega sodelovanja (Muršak idr., 2011), pri katerem so 

raziskovali, kaj menijo o svojem izobraževanju in usposabljanju študentje pedagoških 

programov in udeleženci programov za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe. 

Študentje so namreč na četrto, tj. predzadnje mesto postavili pomen učiteljeve zmožnosti, 

da svoje stalno strokovno izpopolnjevanje uporabljajo za inoviranje svojega dela. To lahko 

kaže, da se študentje premalo zavedajo pomena odprtosti za spremembe in premišljenega 

vnašanja novih načinov dela v učiteljevo profesionalno delovanje. Strinjamo se s C. 

Danielson (2011), ki pravi, da je poučevanje tako zahtevno, da ga je vedno mogoče in treba 

spreminjati in izboljševati. 
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Učiteljev k spreminjanju ne moremo prisiliti, lahko pa jih k temu spodbudimo. Pri tem ima 

izobraževanje pomembno vlogo pospeševalca, ki učiteljem lahko pomaga narediti odločilne 

korake k spremembam. Na vprašanje, kakšno izobraževanje najbolj spodbuja učiteljev 

profesionalni razvoj, A. Polak (2008b) odgovarja, da naj bo izobraževanje psihološko 

predvsem naravnano k spodbujanju in večanju učiteljeve samozavesti, utrjevanju njegove 

avtoritete in avtonomije v razredu ter k potrjevanju njegovih dobrih izkušenj. M. Valenčič 

Zuljan povzema S. Feiman - Nemser in Flodna (1986, v Valenčič Zuljan 2012) ter meni, da 

naj izobraževanje temelji na učiteljevih potrebah in podpira učiteljevo refleksivno ravnanje 

ter mu pomaga prevzemati odgovornost za svoje odločitve in ravnanje v razredu ter za svoj 

profesionalni razvoj. Tudi P. Javrh (2011) pravi, da mora biti učiteljevo strokovno 

izpopolnjevanje skladno z njegovimi potrebami. Ugotavlja namreč, da so učitelji v različnih 

profesionalnih obdobjih različno zainteresirani za izobraževanje, torej učenje in spreminjanje 

lastne prakse. P. Javrh (2011) tudi ugotavlja, da stalno strokovno izpopolnjevanje, ki ni 

prilagojeno in skladno z obdobjem učiteljevega profesionalnega razvoja, učitelje izčrpava. 

Nadalje poudarja tudi pomen zavedanja, da učiteljev profesionalni razvoj lahko poteka po 

zaželeni ali problematični poti, kar pomeni, da so nekateri učitelji za izobraževanje 

zainteresirani, ter jim pomeni trden motivator za razvoj in napredovanje, drugi pa o 

izobraževanju ne razmišljajo in si ga ne želijo. Day, Sammons, Strobart, Kington in Gu 

(2007) so v okviru projekta VITAE (ang. Variations in Teachers' Work, Lives and their Effect 

on Pupils) ugotovili, da večja možnost izgorelosti ali stagnacije grozi začetnikom, ki imajo 

težek začetek, učiteljem v sklepnih fazah kariere in tudi učiteljem, ki delajo na šolah v 

neugodnih socialno-ekonomskih okoljih. Prav na te je treba biti še posebej pozoren. P. Javrh 

(2011) poudarja, da je »bistveni dejavnik, ki učitelja varuje pred zdrsom v negativno smer 

razvoja kariere, zadovoljstvo« (str. 8) in razlaga, da morajo učitelji v karieri doživljati uspeh. 

Toda ker učitelje zadovoljujejo različne stvari, je treba to upoštevati tudi pri izobraževanju. 

S tem se strinja Day s sodelavci (2007), ki je kot pomemben dejavnik profesionalnega 

razvoja poudarjal pomen izobraževanja. V priporočilih za boljše delovanje šol so med drugim 

navedli, da je za strokovno izpopolnjevanje pomembno, da je skladno z učiteljevimi osebnimi 

potrebami in s potrebami, ki so značilne za njihovo profesionalno obdobje, ter skladno z 

okoljem, v katerem delajo. Menijo, da ima izobraževanje le tako lahko trajen ugoden učinek 

na učitelje v vseh fazah profesionalnega razvoja, ter pripomore k dobremu psihofizičnemu 

počutju in razvoju intelektualnih zmožnosti. 
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Različni avtorji kot pomembno obdobje učiteljevega profesionalnega razvoja poudarjajo že 

obdobje študija in posebej pomen zgodnjih praktičnih izkušenj. A. Polak (1996) npr. meni, 

da te »vplivajo na spreminjanje načinov poučevanja, bistveno prispevajo k poklicni 

socializaciji učitelja, povezovanju teoretičnega znanja in k ponotranjanju praktičnih načel 

poučevanja, odpirajo vpogled v sociokulturni kontekst razreda in šole, spodbujajo 

sposobnost refleksije, omogočajo preverjanje in preoblikovanje subjektivnih teorij prihodnjih 

učiteljev idr.« (str. 59). Tudi raziskava Murška in sodelavk (2011) potrjuje, da si študentje 

poleg izobraževanja v obliki delavnic najbolj želijo učenja z delom ob izkušeni osebi in 

takojšnjega preizkušanja teorije v praksi. Avtorji (Muršak idr., 2011) so na podlagi izsledkov 

raziskave pripravili tudi priporočila in temeljne smernice, s katerimi bi lahko spodbudili 

razmišljanje o profesionalnem razvoju prihodnjih učiteljev že pred vstopom v pedagoški 

poklic ter okrepili in izboljšati profesionalni razvoj učiteljev. Med drugim menijo, da je v 

dodiplomskem izobraževanju nujno več pozornosti nameniti vnaprejšnjemu oblikovanju 

poklicne identitete. Izkušnje, ki jih imajo študentje s svojim neposrednim delom v 

izobraževanju, pa je treba v študijskem procesu temeljito proučiti, reflektirati in jih kritično 

evalvirati, s čimer si študentje oblikujejo orodje za sprotno refleksijo svojega dela. O pomenu 

zgodnjih izkušenj govorita tudi M. Valenčič Zuljan in Vogrinc (2007), ki razlagata, da »imajo 

učitelji, ki so bili v času dodiplomskega izobraževanja deležni kakovostnega praktičnega 

pedagoškega usposabljanja, manj težav ob vstopu v samostojno poklicno delovanje« (str. 

32). Med drugim Berliner (2004) pri profesionalnem razvoju mladih učiteljev poudarja še 

pomen ustreznega vodenja oz. mentoriranja, pri čemer navaja izsledke raziskave o 

dejavnikih, ki vplivajo na dosego ravni ekspertnosti na področju športa. Izkazalo se je, da je 

bil na prvem mestu dejavnik želja po uspešnosti, na drugem dobro vodenje (koučing) in na 

tretjem mestu vaja. Avtor zato poudarja, da pri mladih učiteljih ni težava, da si ne bi želeli 

biti uspešni; težava je v tem, da ti mladi učitelji leto za letom vadijo brez ustreznega vodenja, 

ki bi jim omogočalo kakovostnejše delo in hitrejše napredovanje proti želeni ravni 

ekspertnosti.  

V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve nekaterih raziskav o izkušnjah slovenskih učiteljev 

z različnimi oblikami usposabljanja. T. Devjak in A. Polak (2007) sta ugotovili, da učitelji kot 

najpogostejšo oviro pri prenašanju novega znanja v neposredno pedagoško prakso 

pripisujejo sistemu izobraževanja, ki po njihovem mnenju obsega preveč teoretičnega 

znanja, premalo praktičnih izkušenj, konkretnih primerov in navodil. Tudi Muršak in 

sodelavki (2011) so ugotovili, da si študentje v največjem deležu (46,5 %) želijo, da pri 
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izobraževanju prevladuje praktični del, nekaj manjši delež, da bi bilo obojega enako (44,3 

%) in le 9,2 % študentov meni, da naj bi pri izobraževanju prevladoval teoretski del. T. Devjak 

in A. Polak (2007) sta nadalje ugotovili tudi, da učitelji menijo, da v procesu uvajanja 

sprememb spopolnjevanje ne nudi dovolj sistematične strokovne podpore, supervizije in 

povratnih informacij. Kot usmeritve za spodbujanje spreminjanja pedagoške prakse so 

učitelji predlagali predvsem sistemske rešitve s stalno analizo, z evalvacijo in s 

preverjanjem, kako se spremembe uvajajo v pedagoško prakso, s predstavljanjem novosti 

v šolskem kolektivu in strokovnih timih, predvsem pa z več uporabnimi, s konkretnimi in 

praktičnimi primeri za uvajanje neke pedagoške spremembe v okviru programov 

izobraževanja in usposabljanja. M. Valenčič Zuljan in Vogrinc (2010) dodajata, da so učitelji 

med najpomembnejšimi tremi dejavniki, ki bi jih spodbujali pri uvajanju sprememb, navajali 

dobro opremljenost šole, boljše vrednotenje inovativnega poučevanja in zmanjšanje 

delovne obremenitve. Podobno omenjajo tudi angleški učitelji (Day idr., 2007), ki menijo, da 

jih najbolj ovirajo prevelika delovna obremenitev, časovni pritisk, slabi gmotni pogoji, 

neustrezna podpora vodstva in tudi neprimerno obnašanje učencev. Ti izsledki kažejo, da 

so učitelji omenili predvsem dejavnike na ravni šole in sistema. Pri tem je zanimiva 

ugotovitev J. Jones (2006), ki poudarja, da »raziskave na področju uspešnih šol potrjujejo, 

da izboljšanje kakovosti ni odvisno le od ekonomskih virov (čeprav je očitno, da šole 

potrebujejo ekonomska sredstva za izvajanje kakovostnega izobraževanja in za 

zagotavljanje podpore učencem za doseganje ciljev), ampak predvsem od dolgoročnega in 

kontinuiranega dela na področju odnosov, norm in vrednot« (str. 23). 

Nekateri trdijo, da ni nujno, da vsako učiteljevo učenje spodbuja njegov profesionalni razvoj 

(Geijsel idr., 2009), in poudarjajo, da si je treba zastaviti vprašanje, katere profesionalne 

dejavnosti lahko izboljšajo sodelovanje učiteljev v šoli in kakšne vrste učenja učiteljev je 

treba spodbujati. 

Na razmišljanja prej omenjenih strokovnjakov o izobraževanju učiteljev, ki bi temeljilo na 

učiteljevih potrebah in bi najbolj spodbujalo učiteljev profesionalni razvoj, lahko odgovorimo 

z eno izmed raziskav, ki je bila izvedena med ciprskimi osnovnošolskimi učitelji (Antoniou in 

Kyriakides, 2013), ki so bili vključeni v izobraževanje za kakovostnejše poučevanje. Ena 

skupina učiteljev je bila vključena v izobraževanje, ki je temeljilo na dinamičnem pristopu k 

učiteljevemu profesionalnemu razvoju (ang. Dynamic Integrated Approach – DIA), druga pa 

v izobraževanje, ki je temeljilo na celostnem pristopu. Izobraževanje obeh skupin učiteljev 
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je temeljilo na spodbujanju učiteljeve refleksije lastnega poučevanja in podpori učitelju pri 

razvijanju ter uvajanju sprememb v poučevanje. Razlika med njima je bila v tem, da so bili 

učitelji pri izobraževanju po pristopu DIA razdeljeni v skupine glede na raven kakovosti 

svojega poučevanja (pet ravni po Kyriakides, Creemers in Antoniou, 2009) in usmerjeni v 

kritično refleksijo spretnosti poučevanja, ki so bile skladne z ravnjo njihovega poučevanja in 

neposredno povezane s potrebami, značilnimi za raven njihovega profesionalnega razvoja. 

Učitelji, ki so bili udeleženi izobraževanja po celostnem pristopu, pa niso bili razdeljeni v 

skupine in tudi njihova refleksija ni bila usmerjena v različne spretnosti poučevanja glede na 

njihove potrebe.  

Izsledki ob koncu enoletnega izobraževanja so pokazali, da so učitelji, ki so bili udeleženi 

izobraževanja DIA, ki je bilo prilagojeno potrebam njihove ravni kakovosti poučevanja, bolj 

napredovali oz. bolj razvili svoje spretnosti poučevanja kot druga skupina učiteljev. Antoniou 

in Kyriakides (2013) poudarjata, da je izobraževanje sicer potekalo le eno leto, vendar so 

izsledki pokazali, da morajo učitelji najprej obvladati preprostejše spretnosti poučevanja, da 

lahko napredujejo in usvajajo zahtevnejše (npr. na prilagajanje pouka). Dodajata, da je bil 

podobnega mnenja že Berliner, ko je poudarjal, da je zmotno prepričanje, da lahko načine 

dela, ki jih obvladajo učitelji eksperti, kar »naučimo« učitelje začetnike. Izsledki so pokazali 

tudi, da ima raven učiteljevega poučevanja pomemben vpliv na učenčeve dosežke. Učenci, 

ki so jih poučevali učitelji, katerih poučevanje je bilo na najnižji kakovostni ravni (od petih po 

Kyriakides, Creemers in Antoniou, 2009), so dosegli najnižje učne izide, učenci, ki so jih 

poučevali učitelji na najvišji ravni poučevanja, pa so dosegli najboljše učne izide. Zanimiva 

in pomembna je tudi ugotovitev, da delovna doba učiteljev ni bila statistično pomembno 

povezana z ravnjo kakovosti učiteljevega poučevanja. Avtorja zato poudarjata, da sta 

temeljna poznavanje značilnosti poučevanja posameznega učitelja oz. skupine učiteljev in 

prilagoditev izobraževanja zaznanim učiteljevim potrebam. 

Antoniou in Kyriakides (2013) menita tudi, da je čas, da prenehamo misliti, da imajo vsi 

učitelji razvite sposobnosti učinkovitega poučevanja in da se te razvijejo z leti poklicnega 

delovanja kar same po sebi, brez aktivnega vključevanja v izobraževanje in refleksije 

specifičnih potreb posameznih učiteljev. Zato poudarjata značilnosti dinamičnega pristopa k 

izobraževanju v profesionalnem razvoju učiteljev in pravita, da: 1) naj bo izobraževanje 

osredinjeno v povezavo med značilnostmi učiteljevega poučevanja in učenčevega učenja, 

o čemer naj bodo ozaveščeni tudi učitelj; 2) naj bodo učitelji aktivno vključeni v 
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izobraževanje, ki je prilagojeno njihovim specifičnim potrebam in skozi katerega razvijajo 

»svoje pristope« in jih uvajajo v svoje poučevanje; 3) naj izvajalci izobraževanja vodijo 

učitelje in jim nudijo podporo pri uvajanju sprememb v pouk na podlagi njihovih akcijskih 

načrtov; 4) kritična kolegialna refleksija je pomemben element pri uvajanju sprememb v 

učiteljevo poučevanje, s čimer se poudarja pomen kolegialnega sodelovanja. 

Raziskava (Antoniou in Kyriakides, 2013) je pokazala, da učitelji lahko razvijajo spretnosti 

poučevanja, če so vključeni v sistematično izobraževanje, ki je načrtno usmerjeno v 

razvijanje učiteljevega ravnanja, kar pomeni, da ni dovolj, da so učitelji le kognitivno 

ozaveščeni oz. da imajo za posamezno področje ustrezno teoretično znanje, ampak da 

znajo to znanje tudi uporabiti in učinkovito ravnati v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah 

poučevanja. Poudariti je treba, da za posameznikov profesionalni razvoj in razvijanje 

poklicnih spretnosti nikakor ni dovolj le behaviorističen trening z raziskavami potrjenih 

učinkovitih načinov dela, ampak da sta nujna učiteljevo samospoznavanje in njegovo 

razumevanja širšega konteksta poklicnega delovanja, da je torej nujno povezovanje 

učiteljevih pojmovanj in ravnanj. Tudi druge raziskave potrjujejo, da vključenost v 

dodiplomske in podiplomske oblike izobraževanja izboljšajo učiteljeve spretnosti 

poučevanja ter na splošno kakovost učiteljevega poučevanja (Levin in Rock, 2003, Printy in 

Marks, 2004). Prav tako Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma in Geijsel (2011) ugotavlja, da 

učitelji, ki so bolj angažirani za lastno izobraževanje, kakovostneje poučujejo, in sicer 

pogosteje uporabljajo učne strategije, ki spodbujajo učinkovito, medosebno in učencu 

prilagojeno učenje. 

V današnjem hitro spreminjajočem se svetu postaja učiteljeva vloga zahtevnejša. Od 

učiteljev se pričakuje strokovno avtonomnost ter sposobnost stalnega diagnosticiranja in 

inoviranja lastne pedagoške prakse (Valenčič Zuljan in Kalin, 2007). Prav zato je 

vseživljenjsko izobraževanje še posebej pomembno in zgornja priporočila zajemajo prav 

področja, na katera je pri izobraževanju učiteljev treba biti še posebej pozoren. 

3.2.4 Sodelovanje kot temelj razvoja posameznika in institucije 

Proces sodelovanja in kooperativnega učenja je ključnega pomena za razvoj posameznika 

in institucije (Fullan in Hargreaves, 2000; Grimett, 2007). Osebni profesionalni razvoj in 

institucionalni razvoj sta namreč med seboj zelo povezana. Šolska klima in kultura 

pomembno vplivata na posameznikov profesionalni razvoj. Velja pa tudi nasprotno, saj 
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posameznik z lastnim delovanjem povratno vpliva na razvoj institucije (Komisija evropskih 

skupnosti, 2002, 2004). A. Polak (2004) dodaja, da enako velja za timsko delo, ki prav tako 

pripomore k oblikovanju sodelovalne kulture na šoli, ta pa ga hkrati spodbuja in pogojuje. 

Tudi Fullan in Hargreaves (2000) menita, da »ni sodelovalnih kultur brez močnega 

osebnega razvoja« (str. 73), in trdita, da je za celovit razvoj institucije, ki bo spodbujala 

razvoj vsakega posameznika, ključnega pomena vzpostavljanje kolegialnega 

profesionalizma. Avtorja ga razumeta kot srečevanje učiteljev v manjših skupinah, v katerih 

skupaj načrtujejo in preskušajo učni proces ter rešujejo različne strokovne probleme. 

Muršak in sodelavki (2011) povzemajo navedbo Senga (Pušnik, 2007, v Muršak idr., 2011), 

ki opredeljuje učečo se skupnost kot tisto, »ki opogumlja in spodbuja nenehno in relevantno 

učenje vseh svojih članov in timov z namenom izoblikovanja ključnih kompetenc. Šola kot 

učeča se skupnost se zavestno transformira z načrtovanjem, implementiranjem, 

evalviranjem in z izboljševanjem učnega procesa. Odločilna za učečo se skupnost je njena 

zmožnost vplivati na svojo prihodnost, jo usmerjati in ustvarjati« (str. 11). To pa je mogoče 

le s sodelovanjem posameznikov. Zato šola postane učeča se skupnost šele takrat, ko se 

učitelj v njej ne vidi le kot posameznik, ki opravlja svoje delo, ampak kot nujni sestavni del 

skupnosti. S. Sentočnik (2006) pravi, da šoli in učiteljem uspe »narediti premik od 

individualnega k sistemskemu mišljenju« (str. 48). Prav na skupnem načrtu šole z jasno 

skupno vizijo, h kateremu prispevajo vsi posamezniki, tudi temelji uspešno uvajanje 

sprememb. Schollaert (2006) namreč izpostavlja, da vpeljevanje sprememb v prakso ovirata 

predvsem neupoštevanje posameznih šolskih okoliščin oz. konteksta, v katerem se 

spremembo uvaja, in nevključenost učiteljev kot izvajalcev spremembe. 

Muršak in sodelavki (2011) razlagajo tri različne ravni učenja, torej tudi spreminjanja v 

organizaciji, kot jih navaja Salo. To so: 1) učenje od skupine, pri čemer gre za posnemanje, 

socialno učenje, opazovanje drugih itn.; 2) učenje v skupini, kadar je neki izdelek izid 

skupnega in usklajenega prizadevanja več sodelujočih učiteljev; 3) učenje za skupino, pri 

katerem sta cilja učenja izboljšanje in razvijanje skupnosti učiteljev, v kateri si učitelji delijo 

skupno poslanstvo in prizadevanje za cilje. 

Holly in Sounthworth (1989, v Muršak idr., 2011) navajata naslednje značilnosti učeče se 

šole: 

- interaktivnost in dogovarjanje: skupno načrtovanje dela in zavedanje medsebojne 

odvisnosti vseh zaposlenih; pomembni so dobri medsebojni odnosi;  
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- ustvarjalnost in reševanje problemov: vsakemu posamezniku je omogočeno 

razvijanje; pri iskanju ustreznih rešitev za reševanje problemov so pomembni 

prispevki vsakega posameznika; 

- dejavnost in dovzetnost: zaposleni se zavedajo svoje aktivne vloge pri sprejemanju 

odločitev; 

- participativnost in sodelovanje: delovanje v skupinah, učenje skupaj z drugimi, 

soodgovornost; osebni prispevek vsakega posameznika je zelo pomemben, delitev 

dela in odgovornosti; 

- fleksibilnost in izzivalnost: odprtost za novo in boljše, sprejemanje drugačnosti; 

- sprejemanje tveganja in podjetnost, iniciativa: dajanje pobud, inovacije, novosti, 

zaupanje v lastne moči in sposobnosti; 

- evalvacija in reflektivnost: samoocenjevanje, skupni in individualni razvoj, napredek; 

- podpornost in razvojnost: sposobnost posredovanja in sprejemanja podpore. 

McLaughlin in Talbet (2006) šolsko okolje opredeljuje kot fizično, socialno in psihološko 

»postavitev«, v kateri pedagoški delavci oblikujejo svoj odnos do prakse, pedagoške 

učinkovitosti in do delovnega kolektiva. Delovni kolektiv naj bi imel največji vpliv na naravo 

učenja in poučevanja za pedagoške delavce in učence. To potrjujejo tudi izsledki projekta 

VITAE (Day idr., 2007), ki kažejo, da sta ključna dejavnika, ki sta pripomogla k vzdrževanju 

učiteljeve motivacije za delo, poleg podpore družine in prijateljev prav spodbujajoče vodstvo 

in podpora kolegov. Na podlagi teh ugotovitev so oblikovali nekaj priporočil za izboljšanje 

delovanja šol, med katerimi poudarjajo, da:  

 so najpomembnejši dejavniki, ki spodbujajo visoko motiviranost za delo in 

zmanjšujejo možnost izgorevanja pri delu in zapuščanje učiteljske kariere, kakovost 

vodenja šole, odnosi med kolegi in osebna spodbuda; 

 je odpornost na stres pomemben dejavnik ohranjanja motivacije in predanosti delu 

ter da so predanost učitelja, njegovo dobro počutje in samoučinkovitost povezani z 

učenčevim uspehom;  

 morajo šole razviti strategije podpore učiteljem in učencem, ki so v ranljivih 

življenjskih okoliščinah, ter da bi morala izobraževalna politika posebno podporo 

nameniti tistim skupinam učiteljev, ki jim posebej grozi večja možnost izgorelosti ali 

stagnacije, to je začetnikom, ki imajo težek začetek, učiteljem v sklepnih fazah kariere 

in tudi učiteljem, ki delajo na šolah v neugodnih socialno-ekonomskih okoljih. 
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Pomen učiteljevih značilnosti in šolskega okolja na učiteljevo profesionalno učenje so 

odkrivali tudi v raziskavi, v katero so bili vključeni nizozemski učitelji (Geijsel idr., 2009). 

Ugotovili so, da imata med osebnostnimi značilnostmi učiteljev občutek lastne učinkovitosti 

in ponotranjanje šolskih ciljev kot osebnih ciljev močen vpliv na učiteljevo vključevanje v 

profesionalno izobraževanje. Avtorji navajajo Banduro (1986, v Geijsel idr., 2009), ki pravi, 

da posamezniki verjetneje razvijejo občutek lastne učinkovitosti v okolju, v katerem so izzivi 

v obliki dosegljivih ciljev, so konkretni in jasni ter vključujejo kratkoročne cilje, ki jih razumejo 

kot pomembne za doseganje dolgoročnih ciljev. Posamezniki, ki se zaznavajo kot 

učinkovite, izbirajo izzive, ki se nanašajo na njihova interesna področja in njihove aktivnosti 

ter so v večji meri pripravljeni tvegati in eksperimentirati, so ustvarjalnejši pri svojem učenju, 

razmišljanju in delu. Druga značilnost, to je učiteljevo ponotranjenje šolskih ciljev kot osebnih 

ciljev, vpliva na učiteljevo udejstvovanje v strokovnem izobraževanju neposredno in 

posredno prek občutka lastne učinkovitosti (Geijsel, Sleegers, Leithwood in Jantzi, 2003;  

Leithwood idr., 1999, Wolbers in Woudenberg, 1995, v Geijsel, 2009). Tudi Cordingley s 

sodelavci (2003, v Stoll, Bolam, McMahon, Wallace in Thomas, 2006) ugotavlja, da stalno 

sodelovanje v učeči se skupnosti lahko pozitivno vpliva na učitelje in učence. Pri učiteljih so 

zaznali večjo samozavest, povečano prepričanje o njihovem vplivu na učenčevo učenje, 

povečano navdušenje za sodelovalno delo, večjo pripravljenost za spreminjanje lastne 

prakse in uvajanje novosti. Pozitiven vpliv na učence se je kazal v okrepljeni motivaciji in 

izboljšanju dosežkov.  

Pozitivna in spodbudna kultura šole podpira posameznikovo spreminjanje, osebnostno, 

strokovno in profesionalno rast ter napredek. Zato je pomembno, da se jo ohranja in podpira. 

To je pokazala tudi raziskava Flores s sodelavci (2007, v Muršak idr., 2011), v kateri so 

ugotovili, da je učenje v skupnosti bolj poudarjeno v okoljih, v katerih imajo učitelji dobre in 

zaupljive medosebne odnose drug z drugim in dobro sodelovalno delovno rutino. Učenje 

skupnosti torej obstaja samo v skupnostih, v katerih imajo učitelji jasno strukturirane 

sodelovalne naloge in v katerih vlada ozračje medsebojnega spoštovanja in zaupanja.  

Več o pomenu in učinkih šolske kulture ter vodenju šol je predstavljeno v poglavju o 

prilagajanju pouka in vodenju šol.  
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3.2.5 Refleksija kot gibalo napredka 

Pojem refleksija je na različnih družboslovnih področjih, kot so: socialno delo, zdravstvo, 

vzgoja in izobraževanje (Klemenčič, 2006; Jay in Johnson, 2002; Korthagen in Vasalos, 

2005; Nolan, 2008; O'Hanlon, 1991; Plack in Greenberg, 2005; Ward in McCotter, 2004), v 

podrobnostih lahko opredeljen različno. Kljub temu je vsem skupno, da refleksija pomeni 

kritično razmišljanje o svojem strokovnem delu in delu drugih z namenom izboljševanja 

lastnega delovanja. T. Ažman in S. Gradišnik (2013) refleksijo opredeljujeta kot načrtno 

premišljevanje in kritično ocenjevanje lastnega zaznavanja, čutenja, mišljenja, presojanja, 

delovanja in lastnih izkušenj. A. Polak (2008b) pa trdi, da je prav prepletanje refleksije in 

samoevalvacije, pri čemer gre za identifikacijo močnih področij in dosežkov ter za 

prepoznavanje področij, ki jih mora posameznik v prihodnosti še razvijati, bistveni proces, 

ki posamezniku omogoča, da se razvija. Če temu dodamo še pomenljivo misel Ralpha 

Walda Emersona, ki je zapisal, da »se ne učimo iz izkušenj, ampak iz razmišljanja o svojih 

izkušnjah« (Lipton in Vellman, 2001, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 79), lahko potrdimo, da je 

refleksija temeljni proces oblikovanja učiteljeve profesionalne vloge in njegovega napredka.  

Refleksija ima pomembno vlogo v vseh obdobjih profesionalnega razvoja učiteljev. Da ne 

smemo pozabiti na pomembno obdobje študija, kažejo tudi ugotovitve različnih raziskav. 

Jay in Johnson (2002) npr. pravita, da ima refleksija študija in pedagoške prakse pomembno 

vlogo že v procesu izobraževanja študentov, ko se ti začenjajo spoprijemati s svojo vlogo 

učitelja. Refleksija jim je namreč v oporo pri lažjem razumevanju procesa poučevanja in 

učenja ter razmišljanju skozi »oči učitelja«. Tudi C. Razdevšek Pučko in Rugelj (2006) sta v 

raziskavi, ki je bila izvedena med študenti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, med 

drugim poudarila pomen globljega razvijanja kompetence za (samo)reflektivnost. 

Zaradi kompleksnega pojmovanja refleksije in raznovrstnih opredelitev sta lahko učenje in 

urjenje refleksije v vseh obdobjih profesionalnega razvoja precej otežena. Korthagen (2005) 

pa tudi Ward in McCotter (2004) opozarjajo, da je posledica nejasnosti, kaj in kako 

reflektirati, lahko površinska refleksija, ki je samo rutinska in učiteljem ni v podporo v procesu 

profesionalnega razvoja. Da bi jim lahko nudili oporo v procesu izvajanja refleksije, je treba 

natančno opredeliti, kaj in kako reflektirati, ter osvetliti proces refleksije (Korthagen in 

Vasalos, 2005; Nolan, 2008; Plack in Greenberg, 2005). To potrjuje tudi raziskava, izvedena 

med ciprskimi osnovnošolskimi učitelji, ki so bili vključeni v enoletno izobraževanje o 

učinkovitem poučevanju (Antoniou in Kyriakides, 2013). Ugotovili so, da so učitelji, ki so bili 
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deležni izobraževanja, pri katerem je bila njihova kritična refleksija jasno usmerjena v 

dejavnike poučevanja, povezanimi z njihovimi potrebami, pri svojem poučevanju pomembno 

napredovali. Učitelji, ki so bili deležni izobraževanja, pri katerem refleksija ni bila usmerjena 

in prilagojena njihovim potrebam, pa pri svojem poučevanju niso statistično pomembno 

napredovali. 

Čeprav je pojem refleksije splošno sprejet, v različnih znanstvenih prispevkih najdemo vrsto 

različnih ciljev refleksije in s tem številne modele. Ko analiziramo nekatere izbrane modele 

in poiščemo njihove stične točke, jih npr. lahko razvrstimo v skupine glede na vsebinsko 

usmerjenost refleksije (Kreber, 2004; Ward in McCotter, 2004; Korthagen, 2004, 2005), 

raven refleksije (O'Hanlon, 1991; Ward in McCotter, 2004; Jay in Johnson, 2002), časovni 

vidik reflektiranja (Schön, 1993) in medosebni vidik reflektiranja (Brookfield, 1995, v Javornik 

Krečič, 2008; Bell, 1993, v Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007). Kljub jasnim merilom za 

razvrščanje se je izkazalo, da je največ modelov refleksij nekakšna kombinacija vsebinske 

refleksije na različnih ravneh reflektiranja (Mezirow, 1990; Pečar, 2012; Louden, 1991, v 

Polak, 2010).  

O ravneh refleksije lahko govorimo takrat, kadar so ravni refleksije med seboj v hierarhičnem 

odnosu, pri čemer je vsaka naslednja raven naprednejša, bolj poglobljena in vključuje 

prejšnje ravni. C. O'Hanlon (1991) razlikuje štiri ravni refleksije. Najnižja raven je raven 

poročanja, pri kateri pedagoški delavci navajajo podatke in dejstva ter opisujejo dogodke. 

Na naslednji ravni, ravni interpretiranja, refleksija že vključuje razlago okoliščin neke 

situacije, mnenja, namene ravnanja, osebne poglede in vrednostne sodbe. Še naprednejša 

je raven prave refleksije, ko pedagoški delavci kritično izpostavljajo svoje osebne in 

strokovne dileme, razmišljajo o svojih napakah in posledicah svojega pedagoškega 

ravnanja ter o svojih kompetencah in aktivni vlogi pri pouku. Najnaprednejša in najbolj 

poglobljena je refleksija na ravni integracije, pri kateri učitelji prepletajo osebne izkušnje in 

strokovne ugotovitve s strokovnimi utemeljitvami iz strokovne in znanstvene literature. 

Avtorica poudarjata, da to raven dosegajo le najbolj ozaveščeni pedagoški delavci. Tudi 

Ward in McCotter (2004) sta ob analizi študentskih refleksij pedagoške prakse oblikovala 

štiri ravni refleksije: rutinsko, uporabno, komunikativno in transformativno. Te ravni so 

deloma usklajene z ravnmi C. O'Hanlon, vendar lahko zaznamo nekaj razlik. Za rutinsko 

refleksijo lahko rečemo, da je po vsebini podobna ravni poročanja po C. O'Hanlon, saj učitelji 

neko situacijo samo opisujejo, ne da bi pri tem upoštevali kompleksnost situacije. Značilno 
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je, da učitelji pri reflektiranju ne kažejo odgovornosti za nastalo situacijo ter vzroke za težave 

iščejo v drugih in ne v sebi. Naslednjo raven refleksije, tj. uporabno, Ward in McCotter 

imenujeta tudi tehnična refleksija. Zanjo je značilno, da služi kot sredstvo za rešitev 

problema. Ker se učitelji na tej stopnji še ne poglabljajo v problem na tak način, da bi iskali 

izvor problema, bi lahko rekli, da ta raven še ne dosega ravni interpretativne refleksije. Pri 

še naprednejši ravni, tj. komunikativni, je v ospredju refleksija, ki vsebuje nenehno 

komunikacijo oziroma spraševanje ter upoštevanje mnenj drugih. Pri tem gre lahko za dialog 

z drugimi in dialog s samim seboj. Različne perspektive so gonilna sila proučevanja in 

oblikovanja novih idej in vprašanj. Ker je na tej ravni v ospredju širina pogledov na določeno 

situacijo in še ni poudarjeno izpostavljanje osebnih stališč ter pojmovanj, še ne moremo reči, 

da je to po C. O'Hanlon že raven prave refleksije. Raven prave refleksije po C. O'Hanlon 

gotovo doseže raven transformativne refleksije, pri kateri se učitelji sprašujejo o svojih 

temeljnih stališčih, na katerih temelji njihovo ravnanje.  

Potrebo po sistematični refleksiji s pomočjo čim širše in globlje oz. usmerjene analize je 

natančno opredelil tudi Korthagen (2005). Avtor govori o pomenu refleksije na podlagi čim 

širše analize določene situacije in poudarja potrebo po refleksiji hotenj oz. ciljev, čustev, 

mišljenja in delovanja. Ker so v procesu poučevanja pomembni učitelj in učenci, mora biti 

refleksija usmerjena v vse sodelujoče in zato učitelj dogajanje reflektira z vprašanji, kaj je bil 

v določeni situaciji moj cilj delovanja, kaj sem hotel narediti; kaj sem naredil; kaj sem ob tem 

razmišljal; kako sem se počutil; kaj so v tej situaciji hoteli učenci; kaj so naredili učenci; kako 

so učenci razmišljali; kako so se učenci počutili. Kompleksna in široka refleksija pa ni dovolj, 

kadar učitelji razmišljajo o svoji profesionalni identiteti in poslanstvu. Takrat je potrebna 

poglobljena in usmerjena refleksija, ki jo Korthagen in Vasalos (2005) imenujeta jedrna 

refleksija. Ta učitelju pomaga najti lastne osebne kvalitete, tako imenovane jedrne kvalitete, 

jih aktivirati in uporabiti pri nadaljnjem načrtovanju in delovanju v praksi. V procesu jedrne 

refleksije učitelji iščejo idealne situacije in definirajo dejavnike, ki jih pri tem ovirajo. 

Korthagen (2005) poudarja, da le jedrna refleksija omogoča globlji pogled vase in s tem 

možnost za spreminjanje stališč ter spreminjanje ravnanja.  

Kadar govorimo o refleksiji različnih področij pedagoškega dela, so v ospredju učiteljeve 

kritične refleksije različna področja oziroma vsebine. Kreber (2004) poudarja, da je v 

procesu izobraževanja učiteljev neizogibno potrebna refleksija poučevanja, učenja in 

kurikuluma. Kadar je učiteljeva kritična analiza usmerjena v vidike načrtovanja pouka in sam 
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proces poučevanja, govorimo o refleksiji poučevanja. Lahko rečemo, da sta v ospredju 

refleksije učitelj in njegova didaktična usposobljenost za poučevanje. V središču refleksije 

učenja sta učenec in njegovo učenje glede na razvojno stopnjo, zmožnosti, interese, učni 

stil, osebnostne lastnosti idr. Refleksija na področju kurikuluma pa od učiteljev zahteva 

poznavanje učnih ciljev in kritično razmišljanje o temeljnem namenu poučevanja 

posameznega predmetnega področja.  

Korthagenov (2004, str. 80) čebulni model refleksije je prav tako vodilo in pripomoček pri 

refleksiji različnih vsebin učiteljeve pedagoške prakse. Plasti v čebulnem modelu od zunaj 

proti jedru:  

- okolje: učiteljevo razmišljanje o učencih, razredih, šoli; kaj se je zgodilo pri pouku; 

- vedenje/ravnanje: učiteljevo reflektiranje lastnega vedenja in pedagoškega ravnanja; 

kaj sem naredil; kako sem rešil problem; kako bi lahko ravnal drugače; 

- kompetence: učiteljevo analiziranje lastnih kompetenc, ki jih gradijo znanje, 

spretnosti in stališča; kaj znam, zmorem; česa ne obvladam;  

- prepričanja: učiteljevo razmišljanje o svojih prepričanjih, stališčih, predsodkih, 

pojmovanjih in o njihovem vplivu na njegovo delovanje; kaj verjamem, da je prav, da 

deluje;  

- profesionalna identiteta: učiteljevo ozaveščanje prepričanja o sebi in doživljanja 

samega sebe; kakšen sem kot učitelj;  

- poslanstvo: učiteljevo razmišljanje o svojem osebnem poslanstvu v vlogi učitelja in 

odnosu do drugih; zakaj sem postal učitelj; kakšno je moje poslanstvo.  

Iz naštetih plasti, ki predstavljajo vsebine refleksije, je videti, da je Korthagen upošteval širši 

spekter vsebin in jih razširil še na učiteljeva prepričanja, njegovo profesionalno identiteto in 

poslanstvo. Avtor čebulnega modela poudarja, da med plastmi ne moremo govoriti o bolj ali 

manj pomembnih. Temeljno je učiteljevo zavedanje medsebojnega vpliva teh plasti. Tako 

lahko zunanje vplivajo na notranje, notranje pa na zunanje. Zahtevna skupina učencev 

(okolje) na primer vpliva na učiteljevo ravnanje (vedenje) pa tudi učiteljevo ravnanje 

(vedenje) vpliva na učence (okolje); učiteljeve kompetence (kompetence) določajo njegovo 

ravnanje (vedenje), dovolj pogosto ravnanje (vedenje) pa tudi vpliva na učiteljev razvoj 

kompetenc (kompetence); učiteljevo dojemanje lastnega poslanstva v razredu, v katerem je 

lahko učencem prijatelj ali paznik (poslanstvo), vpliva na njegov odnos do učencev (vedenje) 

itn. Pri vsebinskem vidiku refleksije vseh šest plasti oziroma področij v Korthagenovem 
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čebulnem modelu pomaga pri razumevanju celotnega procesa učiteljevega delovanja ter 

zavedanja medsebojnega vplivanja različnih plasti oziroma področij učiteljevega delovanja. 

Za spodbujanje profesionalnega razvoja je treba pozornost večkrat nameniti tudi jedrni 

refleksiji, pri kateri učitelji spoznajo svoje jedrne kvalitete, kar poveča tudi njegovo zavedanje 

in prepoznavanje jedrnih kvalitet učencev (Korthagen, 2009; Korthagen in Vasalos, 2005). 

Pri analiziranju različnih modelov refleksije je videti, da so nekateri modeli poskusi 

prepletanja ravni in vsebin refleksije z namenom olajšanja razumevanja refleksije in s tem 

lažje uporabe v praksi. Pri tem pa je zaznati, da sta se izgubila jasen cilj refleksije in 

občutljivost za podrobnosti, ki je potrebna za globlji in temeljitejši razmislek o dogajanju v 

praksi.  

Časovni in medosebni vidik refleksije lahko opredelimo kot del organizacije procesa 

refleksije, ko opredelimo čas refleksije in v kakšni medosebni interakciji naj poteka. Schön 

(1983) je kot pomemben cilj učiteljeve refleksije prakse poudaril čas reflektiranja. Avtor loči 

refleksijo v akciji in refleksijo o akciji. Refleksija v akciji pomeni učiteljevo razmišljanje in 

delovanje med samim procesom poučevanja. Učitelj med poučevanjem analizira določeno 

problematično situacijo, razmišlja o alternativnih rešitvah in izvede akcijo z uporabo ustrezne 

rešitve. Včasih so to delno preoblikovane rešitve, ki jih je učitelj že uporabil v podobnih 

situacijah, ali pa oblikuje nove. Avtor poudarja, da praktik, ki reflektira v akciji, s tem postane 

raziskovalec v praksi, ki ustvarja novo teorijo enkratnega primera. Refleksija v akciji kot 

zaznavanje problema, reševanje problema z različnimi postopki in same rešitve postanejo 

učiteljevo praktično znanje. Za refleksijo o akciji je značilno, da je izvedena po procesu 

poučevanja, ko ima učitelj več časa, da o določeni problematični situaciji temeljito razmisli. 

Ta refleksija je zato temeljitejša in lahko vodi k spremembam prepričanj in načrtovanju 

sprememb v prihodnjem ravnanju. Schönov model učiteljeve refleksije sta Killion in Todnem 

(1991) dopolnila še z refleksijo za akcijo, katere poudarek je na učiteljevi kritični refleksiji, 

preden se spoprime s konkretno pedagoško situacijo. Učitelj ob pripravi na poučevanje 

razmišlja o različnih problemskih situacijah, do katerih bi lahko prišlo med poukom, in išče 

rešitve, s katerimi bi se takšnim situacijam izognil. 

Cilj medosebnega vidika refleksije je videti situacijo z več zornih kotov, torej čim bolj 

kompleksno. S. Sentočnik (2006) navaja, da je prav pri vpeljevanju sprememb kot 

postopnem in dolgotrajnem procesu pomembno spodbujanje kritične refleksije s pomočjo 

kritičnih prijateljev. Ker se učiteljeva avtonomija kaže v njegovem strokovnem delovanju, ki 
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temelji na strokovnem znanju ter reflektiranem in osmišljenem praktičnem znanju, je to lažje 

ob kritičnem prijatelju, ki učitelju pomaga »k poglabljanju uvida v lastno razmišljanje in 

ravnanje, k razumevanju razlogov za svoje ravnanje in k ozaveščanju lastnih pojmovanj, 

predpostavk pa tudi morebitnih predsodkov, ki se jih posameznik niti ne zaveda« (str. 42). 

Avtorji, ki poudarjajo pomen kompleksnega pogleda na situacijo, poleg temeljitega 

pretresanja svojega dela s pomočjo 'kritičnega prijatelja' in drugih udeležencev vključujejo 

tudi pridobivanje globljega vpogleda v situacijo z notranjim dialogom s samim seboj 

(Shollaert, 2006) ter s študijem literature. Bell (1993, v Valenčič Zuljan in Vogrinc 2007) 

pravi, da proces lahko poteka individualno ali kot interakcija. Refleksijo v interakciji Ward in 

McCotter (2004) imenujeta pogovorna oz. dialoška, Jay in Johnson (2002) pa primerjalna 

refleksija. Brookfield (1995, v Javornik Krečič, 2008) kompleksno refleksijo z vidika 

medosebne refleksije opredeljuje še natančneje in govori o »refleksiji z zornega kota 

teoretične literature, z zornega kota avtobiografskega raziskovanja sebe kot učenca in sebe 

kot učitelja, skozi razmišljanje učencev o določenem dogodku ter skozi izkušnje kolegov ali 

njihovo hospitiranje učiteljevega poučevanja« (str. 53–54).  

Refleksija je pomemben dejavnik učiteljevega profesionalnega razvoja, ki temelji na 

izkustvenem učenju na podlagi poglobljene analize. Kadar učitelji pri svojem delu uvajajo 

spremembe višjega reda (van Dongen, De Laat in Mass, 1996, v Schollaert, 2006), med 

katere sodi tudi uvajanje prilagajanja pouka, ni dovolj, da pridobijo nova znanja in spretnosti, 

ampak morajo spremeniti tudi obstoječe načine dela in razmišljanja. Schollaert (2006) 

poudarja, da je to mogoče le takrat, kadar učitelji reflektirajo svoja prepričanja in jih po 

potrebi tudi spremenijo. Pravi, da površinsko razumevanje drugačnih konceptov brez 

spremembe prepričanj (pojmovanj, subjektivnih teorij, opomba avtorice) in le korektna 

priprava dejavnosti ne zadostujeta za vpeljavo sprememb in njihovo trajnost. Zato je v 

učiteljevem profesionalnem razvoju refleksija ena najpomembnejših učnih navad, ki se jih 

prihodnji učitelji učijo že med študijem, pri čemer je pomembno, da je proces refleksije 

ozaveščen, usmerjen in načrtno voden. Z analizo nekaterih modelov refleksije je bilo namreč 

ugotovljeno, da je treba za sistematično in kakovostno refleksijo praktičnega pedagoškega 

dela jasno opredeliti vidike refleksije, ki bodo študentom in učiteljem v pomoč pri usmerjeni 

in sistematični refleksiji. Že Dewey (1933, v Zeichner in Liston, 1996) je poudaril, da 

refleksija niso le koraki in postopki, ki bi jih lepo zapakirali in ponudili učitelju v uporabo, 

ampak vsebuje tudi intuicijo, čustva in strast. McIntosh (2010) pa je poudaril, da je zelo 

pomembno, kako učitelji izvajajo refleksijo, saj »refleksija postane prava in deluje takrat, 
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kadar razumemo njen pomen, in ne takrat, kadar je izvedena le zato, ker je to potrebno« 

(str. 44). Tako je treba refleksijo, ki naj bi bila že utečena praksa, večkrat kritično analizirati 

in ugotoviti, če še služi svojemu namenu in ni postala samo rutinsko opravilo. 

4 PRILAGAJANJE POUKA IN VODENJE ŠOLE 

V poglavju o vodenju šole se bomo osredinili na pomen ravnateljevega vodenja šole pri 

oblikovanju šolske kulture ter vpliv vodenja šole na učiteljevo učenje in poučevanje ter 

posledično na učne dosežke učencev. Čeprav ne moremo trditi, da obstajajo številni in trdni 

dokazi o vplivu vodenja šole na učne dosežke učencev, pa je s posameznimi raziskavami 

in z metaštudijami ugotovljeno, da je vodenje šole eden izmed pomembnih dejavnikov, ki 

vpliva na učenje in poučevanje učiteljev ter na učenje in dosežke učencev.   

V zadnjih desetletjih se je z zavedanjem pomena drugačnega poučevanja za trajnejše 

znanje veliko energije vlagalo v izobraževanje učiteljev. Kljub temu so številne raziskave 

pokazale majhne in počasne spremembe v šolski praksi, ki niso bistveno vplivale na 

izboljšanje učnih dosežkov učencev. Strokovnjaki so zato svoje raziskovanje razširili in 

osredinili tudi v odkrivanje vpliva drugih dejavnikov na učenje in poučevanje učiteljev ter na 

učne dosežke učencev. Eno izmed pogosto raziskovanih področij je postalo proučevanje 

vpliva vodenja šole. Schein (1985, v Earley, 2013) je že pred več kot tremi desetletji poudaril, 

da vodenje šole pomembno vpliva na šolsko kulturo in ustvarjanje vzdušja v šoli. Vodje 

namreč ustvarjajo šolsko kulturo, katere del so skupna prepričanja in vrednote celotne šole 

ter šolsko klimo, ki je povezana z medosebnimi odnosi vseh zaposlenih v šoli. Zato je 

vodenje pomemben element vsakega delovnega okolja oziroma delovne organizacije. Tudi 

šola je delovna organizacija, v kateri je cilj delovnega kolektiva izboljšanje socialnih in učnih 

dosežkov učencev, kar je opredeljeno kot vrednote šole in okolja. V. Robinson, M. Hohepa 

in C. Lloyd (2009) vodenje šole imenujejo pedagoško vodenje in pravijo, da se pravo 

pedagoško vodenje loči od preostalega vodenja po tem, da cilj pedagoškega vodenja ni 

samo razvijanje trdne kulture, dobre komunikacije med zaposlenimi in učenci ter spremljanje 

in evalviranje pouka, ampak morajo biti vse te aktivnosti usmerjene v izboljševanje 

poučevanja in učenja.  
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4.1 Modeli vodenja šole 

S. Sentočnik (2011) navaja pregled objav o vodenju vzgojno-izobraževalnih institucij med 

letoma 1985 in 1995, ki sta ga opravila Leithwood in Duke (Leithwood in Duke, 1999, v 

Sentočnik, 2011) in predstavlja šest modelov vodenja. V teh modelih se kažejo 

konceptualne razlike v razumevanju vodenja, čeprav je v vseh vloga vodje povezana z 

delom, ravnanjem in z osebnostjo ravnatelja kot vodje vzgojno izobraževalne institucije. 

Povzetek je predstavljen v preglednici 4.  

Preglednica 4: Modeli vodenja vzgojno-izobraževalnih institucij in vloga ravnatelja po S. 

Sentočnik (2011) 

Poimenovanje vodenja – 
model vodenja 

Vloga vodje – ravnatelja 

TRANSFORMACIJSKI 
MODEL VODENJA 
 

»Predstavlja vzajemen vpliv in podporo med vodjem in podrejenimi v 
prid doseganja skupnih ciljev.« 

(po Leithwood in Jantzi, 1999): »Priporočali so ga za primernega pri 
uvajanju šolskih reform, češ da se obnese, ker ravnatelj ne deluje od 
zgoraj navzdol, ampak s spodbujanjem učiteljev k izboljšanju 
poučevanja, tako da podpira njihovo profesionalno rast ter vlaga čas 
in energijo v gradnjo produktivne šolske klime, v kateri se učitelji 
počutijo varne, in jih spodbuja k raziskovalnemu odnosu do dela.«  

NA POUK 
OSREDINJENO 
VODENJE 
 

Ravnatelj: 

 je zgled dobrega strokovnjaka, ki razume, kaj je dober pouk; 

 vodi s karizmo in strokovnostjo; 

 je vsak dan prisoten; 

 ga zanima delo učiteljev; 

 spodbuja novosti; 

 jasno izraža visoka pričakovanja glede kakovosti pouka; 

 skrbi, da kolektiv sledi začrtanim skupnim ciljem.  

MORALNI ALI 
SLUŽNOSTNI MODEL 
VODENJA 

»/…/ ravnateljeva moralna dolžnost je služiti drugim in pozivati učitelje 
k vrednim ciljem.« 

UDELEŽENSKI ALI 
DEMOKRATIČNI 
MODEL VODENJA 
 

»Zavezuje ravnatelja, da v proces odločanja pritegne učitelje, kar 
lahko pripelje do boljših idej in ustvarjalnejših rešitev, učiteljem pa da 
občutek, da njihovo mnenje šteje, s čimer se veča njihova motivacija 
za delo in zviša njihova produktivnost. /…/ Slabost je, da ni ustrezen 
v primerih, ko je potrebno hitro odločanje.« 

Raziskave so pokazale pozitivno povezavo med udeleženskim 
načinom vodenja ter opolnomočenjem učiteljev in njihovo 
inovativnostjo (Somech, 2005), torej se zdi kombinacija direktivnega 
in demokratičnega vodenja smiselna, ko je to v interesu učinkovitega 
delovanja organizacije. 
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Nadaljevanje preglednice 4 

Poimenovanje vodenja – 
model vodenja 

Vloga vodje – ravnatelja 

DIREKTIVNI MODEL 
 

»Je nasprotje udeleženskega ali demokratičnega modela vodenja« in 
predstavlja »model vodenja od zgoraj navzdol.« 

Raziskave so pokazale pozitivno povezavo med direktivnim stilom 
vodenja in produktivnostjo učiteljev (Somech, 2005) 

MENEDŽERSKI MODEL 
VODENJA  
 

»Ravnatelju je primarnega pomena dobra organizacija dela in 
zagotavljanje pogojev za delo ter zagotavljanje podpore od zunaj … 
Gre mu predvsem za pravilnost delovanja in sledenju pravilom bolj kot 
za skupno reševanje problemov. Pomembno vlogo pripisuje dobremu 
nadzoru.« 

SITUACIJSKI MODEL 
VODENJA 
 

»Ravnatelj presoja o pripravljenosti in zrelosti svojega kolektiva za 
določen pristop in ga učinkovito uporabi.« 

Pri predstavljenih modelih je vodenje šole v domeni vodje, ki prevzema vse odgovornosti in 

naloge. Ker so te postajale vse obsežnejše in zahtevnejše, so se v zadnjih dveh desetletjih 

pojavili različni modeli vodenja, za katere je značilno vzajemno delo več ljudi. Tudi Gronn 

(2003), ki preučuje različne oblike vodenja šol, je poudaril, da je vodenje šole preveč 

odgovorno in kompleksno delo, da bi ga lahko opravljala ena oseba ali majhna skupina ljudi, 

zato je za to potrebno vzajemno delo večjega števila ljudi. Tako je pri raziskovanju vpliva 

vodenja šole na spreminjanje in izboljševanje šolske prakse zaznati premik od romantičnega 

in herojskega pogleda na vlogo ravnatelja kot karizmatičnega vodje k poudarjanju vodenja 

šole kot skupne odgovornosti vseh zaposlenih, ki delujejo v jasno začrtani smeri s ciljem 

izboljšanja kakovosti učnih dosežkov učencev. Temeljno nalogo šole, ki mora izvajati in 

razvijati poučevanje in učenje, ki vsem omogoča kakovostne učne dosežke, poudarjajo tudi 

avtorice obsežne novozelandske raziskave o vplivu vodenja na učne dosežke učencev. V. 

Robinson, M. Hohepa in C. Lloyd (2009) opozarjajo, da nas pri razumevanju in izvajanju 

vodenja, ki je razporejeno med člane kolektiva, ne sme zanesti v razmišljanju, da je temeljna 

ravnateljeva naloga omogočanje zaposlenim, da sodelujejo pri vodenju šole, ampak 

poučevanje in učenje s ciljem doseganja čim boljših učnih dosežkov učencev. 

Na podlagi raziskav o učinkovitem delovanju šol in šolah kot učečih se organizacijah 

(učečem se profesionalnem okolju) (Spillane, 2012), so poudarjene ključne naloge šol, ki so 

razvrščene v tri širše dimenzije, in sicer: oblikovanje ciljev delovanja (vizija), razvoj človeških 

virov in razvoj organizacije. V nadaljevanju predstavljamo modele vodenja šol, ki so bili v 

zadnjih dveh desetletjih deležni največje pozornosti pri raziskovanju vpliva vodenja na 

učenje in poučevanje učiteljev ter učne dosežke učencev in prepoznani kot modeli, ki 
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spodbujajo uspešno delovanje šol. To so transformacijski model vodenja, model 

razporejenega vodenja ter v pouk in učenje osredinjena modela vodenja. Za vse naštete 

modele vodenja šol lahko trdimo, da njihovo delovanje temelji na teh treh dimenzijah, hkrati 

pa se razlikujejo po posebnostih in poudarkih, značilnih za vsako posamezno izmed njih.  

4.1.1 Transformacijski model vodenja 

Koncept transformacijskega vodenja je razvil Burns (1978, v Thoonen idr., 2011), katerega 

osnovna cilja sta bila spodbujanje zmogljivosti delovnega okolja ter višja raven osebne 

predanosti in vloženega napora v zadane cilje. V nasprotju s transakcijskim vodenjem, pri 

katerem gre po njegovem mnenju le za sistem daj – dam, Burns (1978, v Thoonen idr., 

2011) opisuje, da je za transformativno vodenje značilno skupno prizadevanje vodstva in 

podrejenih za doseganje skupnih ciljev. V. Robinson, M. Hohepa in C. Lloyd (2009) 

pojasnjujejo, da so pri tem poudarjene kvalitete vodje šole; ta mora biti sposoben oblikovati 

vizijo delovanja šole in navdušiti druge zaposlene, da postanejo predani skupnemu cilju in 

da so za njegovo doseganje pripravljeni vložiti ves svoj trud. S. Sentočnik (2011) celo pravi, 

da vodja lahko učitelje tako prepričljivo pridobi za šolske cilje, da so pripravljeni žrtvovati 

lastni interes za interese organizacije. 

Različni avtorji so v svojih raziskavah vpliva transformacijskega vodenja šole na učenje in 

poučevanje učiteljev (Leithwood in Jantzi, 2006; Geijsel idr., 2009, Thoonen idr., 2011) 

opredelili tri temeljne dimenzije:  

 oblikovanje vizije; 

 intelektualno spodbujanje; 

 individualna podpora.  

Leithwood in Jantzi (2006) sta dimenzije transformacijskega vodenja opredelila še 

natančneje in jih dopolnila s spreminjanjem delovnega okolja. Prva dimenzija je tako 

opredelitev smeri delovanja, katere del so poleg oblikovanja vizije šole tudi razvijanje 

specifičnih ciljev in prednostnih nalog ter visoka pričakovanja do učenčevih dosežkov. V 

drugo dimenzijo, ki predstavlja razvoj ljudi, tj. človeških virov sodijo intelektualno 

spodbujanje in nudenje individualne podpore učiteljem ter predstavljanje in oblikovanje 

zaželenih praks in vrednot. Kot tretja dimenzija je opredeljeno spreminjanje delovnega 

okolja – šole, ki vključuje razvijanje sodelovalne šolske kulture, oblikovanje modelov, tj. 
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struktur za spodbujanje sodelovanja pri soodločanju, ter ustvarjanje produktivnih, tj. 

učinkovitih medsebojnih odnosov znotraj in zunaj šole.  

4.1.1.1 Pomen opredelitve smeri delovanja  

Thoonen idr. (2011) pojasnjujejo, da vodstvo vizijo šole oblikuje z njenim uvajanjem in 

opredeljevanjem, s čimer vodstvo šole poveča osebno in socialno identifikacijo učiteljev s 

šolo ter s tem okrepi zaupanje in povezanost med člani kolektiva. Posledično so učitelji lahko 

bolj pripravljeni ponotranjiti cilje šole kot svoje osebne cilje in zato bolj zaupajo svojim 

zmožnostim pri uresničevanju vizije šole. Učitelji, ki se počutijo bolj predani skupnim ciljem 

šole, so tudi bolj pripravljeni sodelovati pri odločanju.  

Postavljanje jasnih ciljev delovanja šole od vodstva tudi pomembno vpliva na učiteljev 

občutek lastne učinkovitosti (sence of efficacy), predanost kolektivu in na stres (Day in 

Sammons (2013). Avtorja še dodajata, da razvijanje občutka skupne odgovornosti izboljša 

delo učiteljev, pri čemer je treba paziti, da pričakovanja niso nerazumna, saj ima to ravno 

nasproten učinek.  

4.1.1.2 Pomen razvoja ljudi – človeških virov  

Thoonen idr. (2011) opisujejo, da individualna podpora in upoštevanje posameznika 

predstavljata prizadevanje vodstva, da razume, prepozna in izpolni pričakovanja 

posameznikov ter zadovolji njihove potrebe. Vodstvo šole lahko s svojim zgledom, s 

podporo, z razdeljevanjem različnih nalog in zadolžitev pomaga povezati trenutne potrebe 

učiteljev s cilji in z vizijo šole. Vodje šole lahko s svojim vodenjem in z zagotavljanjem 

povratnih informacij učiteljem pomagajo pri zmanjševanju občutka negotovosti in ranljivosti 

ter s tem pri povečanju učiteljevega občutka lastne učinkovitosti; s tem jih lahko 

opolnomočijo. 

Thoonen idr. (2011) še dodajajo, da z intelektualnim spodbujanjem učiteljev vodstvo pri 

transformativnem vodenju spodbuja učitelje k razmišljanju o svojih prepričanjih, predsodkih, 

vrednotah; tako krepi učiteljeve zmožnosti za reševanje individualnih ali skupnih pa tudi 

organizacijskih težav. Intelektualno spodbujanje vodstva sproža učiteljevo zavedanje ter 

prepoznavanje njegovih lastnih prepričanj in vrednot pa tudi prepričanj in vrednot njegovih 

kolegov. 
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Pri intelektualnem spodbujanju učiteljev je poleg učenja pomembno tudi razvijanje 

zmožnosti za vztrajanje pri uvajanju na novo pridobljenega znanja v lastno prakso (Day in 

Sammons (2013). Učitelji bodo za to bolj motivirani v pozitivnem delovnem okolju, za kar 

lahko poskrbi vodstvo šole, ko prepozna in nagradi kakovostno delo učiteljev.  

4.1.1.3 Pomen spreminjanja delovnega okolja 

Ugotovitve Thoonen s sodelavci (2011) tudi kažejo, da dimenziji oblikovanje vizije šole 

(vision building) in individualna podpora (individual support) vplivata na dejavnike 

organizacije dela v šoli in izboljšujeta timsko delo učiteljev.  

Transformacijsko vodenje naj bi omogočalo spreminjanje šole v učečo se skupnost, pri 

čemer S. Sentočnik (2011) poudarja, da je to mogoče takrat, kadar ravnatelj v šoli zgradi 

produktivno in sodelovalno kulturo, preuredi delovanje šole, tako da imajo učenci in učitelji 

optimalno okolje za nenehno rast in razvoj, ter opolnomoči učitelje, da vzamejo spremembe 

za svoje in jih posledično uvajajo zaradi notranje nujnosti in ne zunanje prisile.  

4.1.2 Na pouk osredinjeno vodenje 

Novozelandske avtorice (Robinson, Hohepa in Lloyd (2009) za takšno vodenje dosledno 

uporabljajo izraz instructional leadership, drugi avtorji (Day in Sammons, 2013) pa tudi 

pedagogical leadership. 

Angleška avtorja Day in P. Sammons (2013) opisujeta, da na pouk osredinjeno vodenje 

temelji na poudarjanju pomena oblikovanja jasnih izobraževalnih ciljev, načrtovanju 

kurikuluma (letni delovni načrt) ter evalviranju poučevanja in učenja. V. Robinson, M. 

Hohepa in C. Lloyd (2009) pa poudarjajo, da je pri tovrstnem vodenju vodstvo neposredno 

vključeno v poučevanje in učenje ter spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev. Tak 

koncept na pouk osredinjenega vodenja se je uveljavljal že v začetku osemdesetih let 

prejšnjega stoletja, vendar je bilo vodenje izključno ravnateljeva odgovornost. Ker so bili v 

procesu razvijanja in evalviranja učnih programov izvzeti drugi zaposleni, je to pripeljalo do 

neke vrste heroičnega pogleda na ravnateljevo vlogo, ki pa so jo zmogli le redki 

posamezniki.  
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4.1.3 Razporejeno vodenje 

Različni avtorji (Collinson, 2007; Leithwood idr., 2007) pojasnjujejo prehod s tradicionalnega 

pogleda na vodenje, pri katerem je bil vodja neizprosni karizmatični diktatorski heroj, na 

neke vrste »postherojske« vrednote vodenja, pri katerih so poudarjeni sodelovanje, manj 

hierarhične prakse, večsmerno delovanje, povezovanje in partnerstvo. Pojasnjujejo, da se 

pojavljajo različne zamisli o deljenem (ang. shared), razporejenem (ang. distributed), 

sodelovalnem (ang. collaborative), povezovalnem (ang. networked), demokratičnem in o 

participativnem vodenju, ki med seboj niso nujno zamenljive, je pa za vse značilen poudarek 

na večjem sodelovanju in skupnem odločanju. Tudi uporaba izraza razporejeno vodenje 

(ang. distributed leadership) je v znanstveni literaturi precej ohlapna in nedosledna, zato 

prihaja do zmede pri razumevanju, da je vsako vodenje, ki je razdeljeno med različne člane 

kolektiva, razporejeno vodenje. Na to opozarja A. Harris (2006), ki izpostavlja, da 

razporejeno vodenje ne pomeni, da vsakdo vodi in da vodijo vsi hkrati. Ista avtorica (2013) 

tudi pojasnjuje, da razporejeno vodenje ni nasprotje hierarhičnemu vodenju »od zgoraj 

navzdol«, pa tudi, da ni sestavni del hibridnega vodenja (Gronn, 2009), ki pomeni 

kombinacijo različnih modelov vodenja. Razporejeno vodenje namreč vključuje formalne in 

neformalne oblike vodenja, ki si niso nasprotujoče in so združljive; zanje so značilni 

medsebojno sodelovanje (co-performance) in odvisnost ter dva ključna procesa – proces 

razporeditve dela in proces razporeditve vplivanja. Pri razporejenem vodenju ne gre samo 

za večanje števila vodij, ampak predvsem za izboljševanje kakovosti vodenja, pri katerem 

je pomembno, da formalni vodje za doseganje skupnih ciljev šole vprežejo vse sile in znanje 

zaposlenih, pri čemer ima koristi celotna šola (Harris, 2013).   

Kljub podobnostim z drugimi koncepti vodenja je S. Sentočnik (2011) poudarila tri značilnosti 

modela razporejenega vodenja:  

 medsebojno vplivanje med tistimi, ki vodijo, in tistimi, ki jim sledijo, ter situacijo, v 

kateri izvajajo vodstvene funkcije; Spillane, Halverson, Diamond (2004) je za 

razumevanje razporejenega vodenja oblikoval trikotnik, ki ponazarja medsebojno 

vplivanje in delovanje vodje, njegovih sledilcev oz. drugih članov kolektiva ter 

situacije, v katerih se vodenje odvija; pri tem je poudaril, da vodenje ni le delovanje – 

akcija, ampak interakcija – sodelovanje; 

- bolj ploska organizacijska struktura, ki ne temelji na hierarhiji; nekateri avtorji (Evans, 

2007; Watson, 2007) vidijo razporejeno (distributed) vodenje kot navpično 
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razpršenost pristojnosti in odgovornosti, deljeno (shared) vodenje pa bolj kot izraz za 

razpršenost – porazdeljenost vodenja med več ljudi na isti ravni; pri tem pa Harris 

(2011, str. 11) poudarja, »da model razporejenega vodenja poudarja aktivno gojenje 

in razvoj vodstvenih sposobnosti med vsemi člani tima« in »da ima vsak član 

določene vodstvene sposobnosti, ki jih bo skupina nekoč potrebovala«; poudarja tudi, 

da pri razporejenem vodenju obstajajo močne povezave med navpičnimi in stranskimi 

procesi vodenja, kar pomeni, da tisti, ki so na formalnih položajih, omogočajo in 

organizirajo priložnosti članom kolektiva, da sodelujejo pri vodenju; 

- vodenje je razporejeno med člane kolektiva glede na njihove zmožnosti; S. Sentočnik 

(2011, str. 5) poudarja, da naj bi bilo »vodenje kot kolektivni pojav razporejeno po 

celotni organizaciji po načelu strokovnosti. Tak način naj bi bil v podporo 

uspešnejšemu in celovitejšemu spreminjanju pedagoške prakse in dolgoročno tudi 

boljšim učnim uspehom«; Spillane, Halverson, Diamond (2004, str. 19) še 

pojasnjujejo, da je pri vodenju ključno medsebojno sodelovanje, po navadi vodij z 

različnih strokovnih področij, saj je rezultat njihovega sodelovanja »več kot le 

seštevek poučevanj vsakega posameznika«; avtorji so v svoji večletni študiji o 

razporejenem vodenju (Spillane, Halverson, Diamond, 2004) ugotovili, da je prav 

zaradi medsebojnega sodelovanja članov kolektiva in njihove vključenosti v vodenje 

pomembno, da se pri izboljševanju vodenja šole osredinimo na delo vseh vključenih 

vodij in ne samo na formalnega vodjo.  

Pri raziskovanju delovanja razporejenega modela vodenja je bil najprej poudarek na 

razporejanju vodenja, v zadnjih letih pa sta v ospredju poudarjanje in pojasnjevanje vloge 

ravnatelja kot formalnega vodje. Ravnateljeva vloga se pri tem modelu vodenja ne 

zmanjšuje, ampak le spreminja.  

Različni avtorji (Harris, 2013; Al-Ani, Horspool in Bligh, 2011; Day idr., 2009; Day in 

Sammons, 2013) poudarjajo, da razporejeno vodenje samo po sebi ne zagotavlja uspeha, 

in če ob takšni obliki vodenja šole ni nobenih sprememb, je najpomembnejša naloga 

formalnega vodje, da organizira, omogoči in spodbuja delovanje pravega razporejenega 

vodenja. Zato mora ravnatelj svojo novo vlogo razumeti in jo sprejeti, kar pa ni lahka naloga, 

saj spreminjanje spremlja vrsto ovir. S. Sentočnik (2011, str. 7) pojasnjuje, »da se 

razporejeno vodenje v šolah ne bo vzpostavilo samo od sebe, saj njegov razcvet zavirajo 

obstoječi miselni modeli pa tudi hierarhične strukture in šolska kultura, za katero sta značilna 
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izolacija učiteljev in pomanjkanje skupne vizije«. Tudi Murphy, Smylie, Mayrowetz in Lois 

idr. (2001) izpostavljajo pomen spreminjanja miselnih modelov zdajšnjih ravnateljev, saj je 

pogoj za njihovo zavzemanje in podpiranje razporejenega vodenja prav preobrazba 

razumevanja vodenja in s tem oblikovanje nove vloge sebe kot vodje. Pri uvajanju 

razporejenega vodenja v šole nove vloge prevzemajo tudi drugi člani kolektiva. Vsi se 

morajo zavedati posledic, ki jih takšno vodenje prinaša v organizacijo njihovega dela, in si 

jih tudi želeti. A. Harris (2011) namreč poudarja, da je za uvajanje razporejenega vodenja v 

šole potrebno, da: 

 formalni vodje šole ustvarijo pogoje za delovanje razporejenega vodenja; 

 vsi na formalnih vodstvenih položajih razmislijo, kako lahko najbolje izkoristijo 

vodstvene sposobnosti članov kolektiva; 

 se šolski kolektivi odmaknejo od razmerja »vodja – sledilec«, saj to vsebuje 

neravnovesje moči ter odraža poveljevalni in nadzorstveni pristop. Ploskejše 

strukture delujejo na sodelovanju namesto na moči ali prisili.  

Uvajanje razporejenega vodenja v šole ni mogoče brez razvijanja in graditve vodstvenih 

zmožnosti članov kolektiva, ki prevzemajo posamezne vodstvene funkcije. S. Sentočnik 

navaja avtorici S. Kruse in K. S. Louis (2009, v Sentočnik 2011), ki pravita, da »izgrajevanje 

vodstvenih zmožnosti v kolektivu ljudem daje strokovno samozavest za občasni izstop iz 

izključno vloge učitelja in prevzem odgovornosti za izvedbo vodstvenih funkcij. To pa se ne 

zgodi kar samo od sebe, saj morajo biti za izgrajevanje vodstvenih zmožnosti v kolektivu 

izpolnjeni vsaj štirje pogoji: 

 kolektivna identiteta, ki pomeni, da morajo imeti člani kolektiva skupna prepričanja in 

iste cilje; 

 osredinjenost na učenje, kateremu naj bi bilo podrejeno celotno delo kolektiva, 

katerega del naj bi bili sodelovanje, akcijsko raziskovanje lastne prakse, refleksija 

prakse; 

 filozofija posameznega prispevka za izboljšanje celote, kar pomeni, da se vsakdo 

zaveda, da je njegova dolžnost prispevati najbolje, kar zna in zmore; 

 medsebojno zaupanje, ki je bistvenega pomena, saj učiteljem omogoča, da razkrijejo 

svoje delo in svoje probleme pred drugimi ter da upajo tvegati in preizkušati novosti, 

čeprav jih še ne obvladajo« (str. 7). 
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Lahko vidimo, da so prvi trije pogoji tudi temelji, ki jih za uspešno delovanje šole omenja 

transformacijski model vodenja. Ta poudarja, da je za dobro delovanje kolektiva pomembno 

skupno prizadevanje za iste cilje. Pri pogojih za izgrajevanje vodstvenih zmožnosti članov 

celotnega kolektiva so izpostavljeni tudi medsebojni odnosi. Spillane idr. (2004) 

pojasnjujejo, da morajo ti temeljiti na medsebojnem zaupanju in podpori. Pomen 

medsebojnega zaupanja poudarjajo tudi drugi avtorji. A. Harris (2013) poudarja, da je odnos 

formalnega vodje z drugimi člani kolektiva pomembnejši od natančno določenih nalog vodje 

in delovanja vodenja. Pravi tudi, da trdno medsebojno zaupanje visoko učinkovitim šolam 

omogoča, da delujejo na najvišji ravni. Day (Day idr., 2009) pojasnjuje, da so možnosti za 

izboljšanje kolektiva zelo zmanjšane prav v primerih, ko ravnatelji ne zmorejo gojiti odnosov, 

ki temeljijo na zaupanju. 

4.1.4 V učenje usmerjeno vodenje šole  

Lahko rečemo, da se je v učenje usmerjeno vodenje pojavilo iz potrebe po prilagajanju že 

obstoječih modelov vodenja. Na podlagi raziskav o vplivu različnih dejavnikov na učne 

dosežke učencev je bilo ugotovljeno, da ni dovolj, če je vodenje šole osredinjeno le na 

delovanje in sodelovanje članov kolektiva, ampak je pomembno, da sta cilja delovanja vseh 

vključenih omogočanje in spodbujanje izboljševanja učnih dosežkov učencev. Hallinger 

(2011) povzema, da današnje poimenovanje v učenje usmerjeno vodenje (angl. leadership 

for learning) vključuje značilnosti v poučevanje usmerjenega vodenja (angl. instructional 

leadeship), transformacijskega vodenja (angl. transformational leadership) in razporejenega 

vodenja (angl. shared/distributed leadership). Tudi Day in Sammons (2013) pojmujeta v 

učenje usmerjeno vodenje kot učinkovito transformacijsko vodenje šol, prepleteno z v 

poučevanje usmerjenim vodenjem, ki temelji na prizadevanjih za boljše učne dosežke 

učencev. S tem hkrati oporeka starejšim študijam o vodenju šol, ki transformacijsko vodenje 

opisujejo le kot vodenje, pri katerem je bistven poudarek na odnosih med zaposlenimi 

(Robinson idr., 2009, v Day in Sammons, 2013). 

Različni avtorji (Bubb in Earley, 2010; MacBeath in Dempster, 2009; Timperley, 2006) pri 

proučevanju v učenje usmerjenega vodenja šol poudarjajo podobne značilnosti delovanja 

takšnih šol, ki jih lahko povzamemo v treh temeljnih značilnostih: sodelovanje in 

prevzemanje skupne odgovornosti, poučevanje in učenje ter stalno izboljševanje 

poučevanja in učenja na osnovi povratnih informacij o uspešnosti poučevanja in učenja. 
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4.1.4.1 Sodelovanje in prevzemanje skupne odgovornosti 

Strokovnjaki utemeljujejo pomen sodelovanja in skupne odgovornosti pri vodenju šole ter 

pri poučevanju in učenju. MacBeath in Dempster (2009) poudarjata nujno potrebo po 

sodelovanju pri vodenju, ki je razporejeno med različne člane kolektiva, ter pri poučevanju 

in učenju, pri čemer je pomemben dialog med člani kolektiva. Sodelovanje med člani 

kolektiva pa ni vedno tudi učinkovito. Na to opozarja H. Timperley (2006), ki je v svoji 

raziskavi načinov vodenja različno uspešnih šol na Novi Zelandiji ugotovil, da je sodelovanje 

med učitelji neučinkovito, če ne vodi v izboljševanje učnih dosežkov učencev. 

Pri sodelovanju vseh članov kolektiva S. Bubb in Earley (2010) poudarjata tudi nujno 

potrebno po prevzemanju skupne odgovornosti na področjih vodenja šole, poučevanja in 

učenja. Le tako bo prizadevanje za dobre učne rezultate učencev in druge skupne cilje lahko 

učinkovito.  

4.1.4.2 Poučevanje in učenje 

V učenje usmerjeno šolo vodi v učenje usmerjeni vodja, ki na šoli sooblikuje v učenje 

osredinjeno kulturo šole/šolsko kulturo. Bubb in Earley (2010) poudarjata, da delovanje 

takšne šole temelji na učenju na vseh ravneh, na katerih se učijo vodja šole, vsi učitelji in 

učenci. Avtorja Bubb in Earley (2010) na podlagi lastnih raziskav poudarjata, da le zaposleni, 

ki so navdušeni in motivirani za lastno učenje, lahko to navdušenje za učenje prenašajo na 

učence. H. Timperley (2006) pravi, da vodje takšnih šol sebe dojemajo kot »vodilnega 

učečega« ter razumejo, da je njihovo lastno učenje spodbuda in gonilo učenja vseh na šoli. 

Tudi MacBeath in Dempster (2009) med načeli v učenje usmerjenega vodenja govorita o 

pomenu osredinjenosti na učenje in pripravi ugodnih pogojev za učenje vseh udeleženih. 

Southworth (2009, v Earley, 2013) učenje opredeljuje še podrobneje in razlikuje šest ravni 

učenja: 

 učenje učencev – učenci nam pripovedujejo o sebi kot učečih se; 

 učenje odraslih – s skupnim delom odrasli učijo drug drugega umetnosti in obrti 

poučevanja; 

 vodenje za učenje in razvoj vodenja – vodje usmerjajo druge in jim omogočajo 

vodenje; 

 vsešolsko učenje – odrasli postajajo vsako leto boljši v podpiranju učenja učencev 

preprosto zato, ker delajo v tej šoli in mreži; 
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 učenje med šolami – naše šole se naučijo več, ker se učijo skupaj; 

 učenje med mrežami – čutimo pripadnost učnemu poklicu. 

4.1.4.3 Stalno izboljševanje poučevanja in učenja na osnovi povratnih informacij o 

uspešnosti poučevanja in učenja 

Za uspešno v učenje usmerjeno vodenje šole je pomembno, da se vodje šole zavedajo in 

verjamejo, da so rezultati učenčevega dela pomembna povratna informacija, ki pojasnjuje 

kakovost poučevanja učiteljev in učenja učencev (Timperley, 2006). Pomena povratnih 

informacij se morajo zavedati tudi učitelji in učenci. S. Bubb in Earley (2010) trdita, da si 

učitelji na v učenje usmerjeni šoli ob pomoči povratnih informacij o kakovosti svojega dela 

in znanja učencev ves čas prizadevajo izboljševati svoje poučevanje. V svoje delo vpeljujejo 

inovacije in si pri tem med seboj pomagajo, saj verjamejo, da je to učinkovit način 

pridobivanja učnih izkušenj učencev. Nenehno učenje in izboljševanje dela sta temelja 

delovanja takšne šole.  

V učenje usmerjene šole lahko zaradi njihovih lastnosti uvrščamo tudi med »učno obogatene 

šole«. Ob koncu 80. let prejšnjega stoletja je namreč S. Rosenthal v svoji študiji razlikovala 

med »učno obogatenimi« in »učno osiromašenimi« šolami. Njeno tipologijo sta priredila S. 

Bubb in Earley (2007, v Earley, 2013) in v njej opisala lastnosti obeh tipov šol. V preglednici 

2 smo vsebino prirejene tipologije avtorjev S. Bubb in Earley tudi uredili in s tem prikazali 

nasprotujoče si lastnosti obeh vrst šol po tej tipologiji. 

Preglednica 5: Preglednica prirejene tipologije »učno obogatenih« in »učno osiromašenih« 

šol 

»Učno osiromašena« šola »Učno obogatena« šola 

– vleče v različne smeri 

– obstaja skupni fokus 

– učitelji imajo skupne vrednote 

– osredinja se na izboljševanje stvari za učence 

– učitelji delajo v izolaciji – obstajata sodelovanje in izmenjava 

– učitelji tekmujejo drug z drugim – učitelji nenehno razpravljajo o praksi 

– vlada občutek nemoči – obstaja občutek učinkovitosti 

– izogiba se tveganjem – varno je tvegati in preizkušati nove stvari 

– primanjkuje pozitivnih povratnih informacij – povratne informacije so dobrodošle 

– dojemanje strokovnega razvoja je odklonilno – verjame v vseživljenjsko učenje 

– k strokovnemu razvoju je treba siliti – zazira se navzven in navznoter 
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Iz vsebine preglednice lahko vidimo, da so lastnosti delovanja učno obogatenih šol res 

skladne z značilnostmi v učenje usmerjenih šol in da te vključujejo značilnosti različnih 

modelov vodenja šol: skupno vizijo, sodelovanje, stalno učenje na podlagi povratnih 

informacij in uvajanje novosti.  

Prav tako lahko pomen sodelovanja, poučevanja in učenja ter uporabe povratnih informacij 

zaznamo v dimenzijah v učenje usmerjenega vodenja, kot jih predstavlja Hallinger (2011). 

Avtor poudarja štiri temeljne dimenzije v učenje usmerjenega vodenja: 

 Vrednote in prepričanja: vsak vodja se mora zavedati osebnih vrednot in prepričanj 

ter jih tudi znati predstaviti in pojasniti v svojem ožjem in širšem delovnem okolju. 

Pomembno je namreč, da so vrednote in pričakovanja vodje usklajeni s skupnimi 

vrednotami šole, saj se človek na osnovi vrednot odloča in rešuje probleme.  

 Osredinjenost vodenja: vpliv vodenja šole na učne dosežke učencev je indirekten in 

poteka prek treh poti oz. kanalov, in sicer: skozi vizijo in cilje šole, skozi organizacijo 

in strokovno delovanje šole ter skozi vlaganje v ljudi. To pomeni, da morajo imeti 

vodja šole in celoten šolski kolektiv jasno opredeljeno skupno vizijo in cilje 

poučevanja, na podlagi katerih sprejemajo strokovne odločitve. Vodja mora z drugimi 

člani kolektiva skrbeti za stalno izboljševanje organizacije dela in učnih pogojev na 

šoli ter vlagati v stalno izobraževanje zaposlenih, da bodo lahko delovali v smeri 

zastavljenih skupnih ciljev.  

 Okoliščine za vodenje: uspešnost v učenje usmerjenega vodenja je odvisna od 

ustreznega prepoznavanja okoliščin delovanja konkretne šole in primerne 

prilagoditve vodenja tej šoli. Za uspešno spodbujanje učenja v šolah ne obstaja 

najboljši stil vodenja, saj je uspeh odvisen od učinkovito izbranih strategij vodenja, ki 

ustrezajo pogojem točno določenega šolskega okolja oz. kolektiva.  

 Razporejanje vodenja (sharing leadership): vodje morajo stremeti k razporejanju 

vodenja in spodbujati druge člane kolektiva k sodelovanju pri vodenju ter jim to tudi 

omogočati. Pomembno je, da vodja pri tem najde prave metode in čas, da se takšno 

vodenje lahko učinkovito izvaja. Razporejeno vodenje, ki je učinkovito izvajano, 

predstavlja mogočen in učinkovit način izrabe potenciala članov kolektiva in s tem 

učinkovitejše doseganje zastavljenih ciljev.  
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Avtorja Bubb in Earley (2010) ob tem tudi poudarjata, da je v učenje osredinjena šolska 

kultura mogoča le na šoli, na kateri vladata spodbudno okolje in medsebojno zaupanje. 

Navajata štiri glavna področja delovanja v učenje usmerjenih vodij:  

 načrtovanje strokovnega razvoja učiteljev; 

 organiziranje timskega dela in sodelovalnega učenja; 

 urejanje in izvajanje mentorstva in usmerjanja; 

 spremljanje in evalviranje uspešnosti učiteljevega dela. 

4.2 Vpliv različnih modelov vodenja šole na učenčeve učne dosežke 

Pregled različnih raziskav je pokazal smeri vplivanja vodenja šole. Prva pričakovanja pri 

raziskovanju vplivov vodenja šole so predvidevala, da tisto, kar vpliva na učiteljevo učenje, 

vpliva tudi na spreminjanje učiteljevega poučevanja, to pa vpliva tudi na izboljšanje 

učenčevih učnih dosežkov. Izkazalo se je, da vplivanje ni samo po sebi umevno in linearno 

ter da na napredek v učenčevih dosežkih delujejo tudi drugi dejavniki. S pregledom raziskav 

bomo predstavili posamezne raziskave in poskušali povzeti ključne ugotovitve.  

4.2.1 Vpliv transformacijskega modela vodenja na učiteljevo učenje in poučevanje 

Geijsel s sodelavci so med osnovnošolskimi učitelji izvedli raziskavo (2009) o vplivu modela 

transformacijskega vodenja šole, učiteljevih psiholoških značilnosti in organizacijskih 

pogojev dela na šoli na učiteljevo profesionalno učenje. Transformacijsko vodenje so 

opredelili s tremi značilnostmi, in sicer z oblikovanjem skupne vizije šole ter individualno 

podporo in intelektualnim spodbujanjem članov kolektiva. Med organizacijskimi pogoji šole 

so spremljali vpliv sodelovanja med učitelji in vključevanja učiteljev v odločanje. Učiteljeve 

psihološke značilnosti so opredelili z zaznavanjem lastne percepcije in s ponotranjenjem 

ciljev šole v osebne cilje. 
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Slika 4: Vpliv transformacijskega vodenja, organizacijskih pogojev šole in učiteljevih 

osebnostnih lastnosti na učiteljevo strokovno učenje (prirejeno po Geijsel idr., 2009, str. 412 

in 415) 

 

Shema vplivov kaže, da so Geijsel in sodelavci (2009) ugotovili, da imajo največji neposredni 

vpliv na učiteljevo profesionalno učenje učiteljeve psihološke značilnosti. Zaznavanje 

učiteljeve lastne učinkovitosti ima neposreden vpliv na vse tri vrste učiteljevega 

profesionalnega učenja, kot so: spremljanje novosti, eksperimentiranje in refleksivna praksa 

ter spreminjanje oz. inoviranje učiteljeve prakse, ponotranjenje šolskih ciljev v osebne cilje 

pa ima velik neposreden vpliv na spremljanje novosti ter na eksperimentiranje in reflektiranje 

prakse. Poleg vpliva učiteljevih osebnostnih lastnosti ima na spremljanje novosti ter na 

eksperimentiranje in reflektiranje prakse neposreden vpliv tudi organizacijski dejavnik 

sodelovanje učiteljev. Oblikovanje skupne vizije kot dimenzija transformacijskega vodenja 

šole ima neposreden vpliv na spreminjanje učiteljeve prakse. Druge dimenzije 

transformacijskega vodenja in organizacijski faktor vključevanje učiteljev v odločanje imajo 

posreden vpliv na učiteljevo profesionalno izobraževanje.   

Skupina raziskovalcev (Thoonen idr., 2011) je na nizozemskih šolah izvedla tudi raziskavo, 

s katero so ugotavljali vplive transformacijskega vodenja šole na šolske organizacijske 
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pogoje, učiteljevo motivacijo ter na aktivnosti učiteljevega profesionalnega učenja in 

učiteljevo poučevanje.  

Slika 5: Teoretični model (Thoonen idr., 2011, str. 500) 

 

 

Rezultate so ponazorili s teoretičnim modelom (Thoonen idr., 2011, str. 500), ki ga prikazuje 

slika 5. Iz nje lahko razberemo, da transformacijsko vodenje šole spodbuja kakovostnejše 

delo šol, saj na učiteljevo vključevanje v različne oblike profesionalnega izobraževanja vpliva 

neposredno pa tudi posredno, in sicer prek vpliva na učiteljevo motivacijo in delovne pogoje 

v šoli. Vodenje, motivacija in delovni pogoji pa prek vpliva na učiteljevo izobraževanje 

vplivajo tudi na učiteljevo poučevanje. 

Tudi Leithwood in Jantzi (2006) sta ugotovila, da ima vodstvo šole pomemben vpliv na 

verjetnost, da bodo učitelji spremenili svoje poučevanje, pri čemer veliko obeta prav 

transformacijsko vodenje šole, vendar hkrati opozarjata, da obstaja velik prepad med učnimi 

praksami v razredu, ki so le »spremenjene«, in učnimi praksami, ki dejansko vodijo k 

boljšemu učenčevemu učenju. Moč vodenja za povečano učenje učencev je odvisna od 

točno določenih učnih praks, ki jih vodje spodbujajo in podpirajo. Avtorja Leithwood in Jantzi 

(2006) povzemata, da izsledki raziskave kažejo na pomembne učinke vodenja šole na delo 

učiteljev v razredu, vendar to ne vpliva neposredno tudi na učne dosežke učencev. 

Različni avtorji opozarjajo, da moramo biti pri trditvah o vplivu transformacijskega vodenja 

šol na učne dosežke učencev še vedno previdni, saj imamo še vedno premalo trdnih 
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dokazov, da takšno vodenje šole vpliva na večje vključevanje učiteljev v aktivnosti za lastno 

profesionalno učenje (Leithwood in Jantzi, 2006), in sploh malo, da tovrstno vodenje vpliva 

na učne dosežke učencev (Thoonen idr., 2011; Leithwood in Sun, 2009; Robinson, 2008; 

Sleegers idr., 2002). Čeprav je bilo na podlagi metaanaliz (Robinson, Hohepa in Lloyd, 

2009) ugotovljeno, da ima transformacijsko vodenje celo manjši vpliv na učenčeve dosežke, 

kot so raziskali do takrat, pa isti avtorji poudarjajo, da se ne sme zanemariti njegove 

pomembne vloge pri oblikovanju sodelovalne kulture zaposlenih. To poudarja tudi Thoonen 

s sodelavci (2011), ki govori o mogočem vplivu transformacijskega vodenja na spodbujanje 

sodelovanja med zaposlenimi (teamwork) in zaupanja med njimi.  

4.2.2 Vpliv razporejenega vodenja na delo učiteljev in učne dosežke učencev 

V tem poglavju predstavljamo nekaj raziskav, katerih izsledki nakazujejo vpliv 

razporejenega vodenja na učiteljevo poučevanje in učne dosežke učencev. 

Preglednica 6: Vpliv razporejenega vodenja na učiteljevo poučevanje (pregled raziskav) 

Raziskava Vodenje Vpliv na učiteljevo delo 
Vpliv na 

učenčeve 
dosežke 

Leithwood in Jantzi 
(2000) – Kanada 

razporeditev večjega 
deleža vodstvenih 
nalog med učitelje 

večja učinkovitost dela 
učiteljev 

 

večja zavzetost 
učencev 

 

Sillins in Mulford 
(2002) – 
Tasmanija, 
Avstralija 

vodenje je razporejeno 
med člane kolektiva 

učitelji so opolnomočeni 
na področjih, ki so 
zanje pomembna 

 
je verjetneje, da se 
učni dosežki 
učencev izboljšajo 

Muijs s sodelavci, 
2004 – raziskava 
IMPACT – Anglija 

višja raven vključenosti 
učiteljev v odločanje 

 
velja učenčeva 
motivacija in 
samoučinkovitost 

Day s sodelavci 
(2009, 2013) 

oblike bolj 
razporejenega vodenja 

 
na nekatere učne 
dosežke učencev 

Day s sodelavci 
(2009, 2013) 

najučinkovitejši 
ravnatelji aktivno in ves 
čas prenavljajo in 
spreminjajo 
organizacijo dela na 
šoli, kar vključuje tudi 
razporejeno vodenje – 
to pomeni večjo 
vključenost učiteljev v 
vodenje 

krepi učiteljev občutek 
samoučinkovitosti (self-
efficacy) in povečuje 
njihovo motivacijo za 
delo, kar je povezano z 
boljšo organiziranostjo 
dela 

povezano z 
boljšimi učnimi 
dosežki učencev 
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V preglednici 6 so na kratko predstavljeni izsledki nekaterih raziskav, vendar večina 

strokovnjakov poudarja potrebo po še trdnejših dokazih o tem, kakšni načini razporejenega 

vodenja so učinkovitejši in bolj vplivajo na učiteljevo učenje, poučevanje ter na učenčeve 

učne dosežke in s tem na spreminjanje in razvoj šolskega okolja. Temu so sledili Leithwood 

in sodelavci (2007), ki so v svoji raziskavi pojasnili različne načine razporejenega vodenja, 

in sicer koordinirano, ki je lahko načrtovano ali spontano, in nekoordinirano, ki je lahko 

spontano ali anarhično. V okviru obširne raziskave IMPACT, v kateri je Leithwood  sodeloval 

z angleškimi kolegi (Lithwood idr., 2007), so ugotovili, da so načrtovani in koordinirani načini 

razporejenega vodenja učinkovitejši od tistih, ki se spontano pojavijo in končajo, ko niso več 

potrebni. 

Razporejenost odgovornosti od vodij tudi k drugim članom kolektiva je pomembno sredstvo 

pri razvoju učinkovitega učečega se okolja. Chapman in Allen (2006) namreč ugotavljata, 

da je za izboljševanje delovanja šole pomembno, da formalni vodje stalno spreminjajo 

organiziranje dela. Samo večja razporejenost vodenja pa še ne pomeni tudi večje kakovosti, 

zato H. Timperley (2005) opozarja na pomen izbire kompetentnih učiteljev za posamezna 

področja vodenja. Pri takšnem načinu organiziranja in izvajanja razporejenega vodenja šole 

so lahko potenciali vseh članov kolektiva kar najbolje izkoriščeni.  

4.2.3 Vpliv na pouk osredinjenega vodenja na učne dosežke učencev 

Skupina novozelandskih strokovnjakinj (Robinson, Hohepa in Lloyd, 2007; 2009), ki je 

opravila metaanalize več kot sto raziskav o vodenju v šolah, je ugotovila, da je vpliv na pouk 

osredinjenega vodenja šole na dosežke učencev skoraj štirikrat višji od vpliva 

transformacijskega vodenja. Iste strokovnjakinje (Robinson, Hohepa in Lloyd, 2009) so 

iskale tudi vzroke za takšne rezultate in izpostavile, da je tak rezultat lahko posledica 

različnih merskih karakteristik, saj je pri transformacijskem vodenju poudarek na odnosih 

med vodstvom in zaposlenimi, pri na pouk osredinjenem vodenju pa na jasnih 

izobraževalnih ciljih, načrtovanju dela ter na evalvaciji učiteljevega učenja in poučevanja. To 

bi lahko pomenilo, da kakovost odnosov med vodstvom in učitelji ne napoveduje učnih 

rezultatov učencev, vendar V. Robinson, M. Hohepa in C. Lloyd (2009) pravijo, da v praksi 

vse pogosteje prihaja do prepletanja transformacijskega in na pouk osredinjenega vodenja, 

pri čemer se na pouk osredinjeno vodenje izvaja v sodelovanju med člani kolektiva. To 

pomeni, da sta za uspešno delo potrebna oba načina vodenja. Takšno povezovanje je 
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zaznati tudi pri raziskovanju vodenja šol, pri čemer se pojavljata povezovanje in približevanje 

transformacijske in pedagoške teorije vodenja (v poučevanje osredinjeno vodenje): merjenje 

razvitosti odnosov je postalo vključeno v raziskovanje na pouk osredinjenega vodenja, v 

raziskovanje transformacijskega vodenja pa se pogosteje vključuje pedagoške vsebine.  

Povezovanje transformacijskega in na pouk osredinjenega vodenja šole ter vpliv takšnega 

celostnega vodenja (integrated/shared instructional leadership) na poučevanje in učenčeve 

dosežke sta raziskovala tudi Marks in Printy (2003) ter ugotovila, da je bilo v šolah z razvitim 

na pouk osredinjenim vodenjem razvito tudi transformacijsko vodenje. Avtorja to 

utemeljujeta z dejstvom, da ravnatelji, ki niso zmožni spodbujati sodelovanja med člani 

kolektiva ter organizirati njihovega vključevanja in sodelovanja pri odločanju, oblikovanju 

šolske vizije idr., tudi ne bodo zmogli spodbujati in uvesti sodelovanja med člani kolektiva 

na ravni poučevanja in učenja učiteljev. Avtorja sta tudi ugotovila, da je transformacijsko 

vodenje potrebno, ni pa to dovolj za celostno vodenje šole. 

K. S. Louis, B. Dretzke in K. Wahlstrom (2010) so ugotovile, da dopolnjevanje razporejenega 

vodenja šole in v poučevanje usmerjenega vodenja vpliva na izboljševanje kakovosti šole. 

V nacionalni raziskavi v ZDA so namreč raziskovale, kako različno vodenje šole vpliva na 

medsebojno sodelovanje med učitelji in na njihovo delo v razredu. Raziskava je pokazala, 

da ima vodenje šole velik posreden vpliv na učenčeve dosežke prek vpliva na učiteljevo 

poučevanje in delovno okolje v razredu. 

4.2.4 Vplivi vodenja šole na učenčeve učne rezultate in vloga ravnateljev šol 

V številnih raziskavah o vplivu različnih modelov vodenja na učne rezultate učencev so 

strokovnjaki ugotovili, da je vpliv vodenja šole na učenčeve dosežke res majhen, vendar se 

ga kljub temu ne sme zanemariti. K. S. Louis in sodelavci (2010) trdijo, da so rezultati 

vplivanja nizki, zato ker se pri večini raziskav spremenljivke vplivanja obravnava ločeno in 

izolirano. Svoje mnenje utemeljujejo z dejstvom, da pri svojem raziskovanju niso odkrili niti 

ene šole, v kateri bi se učni dosežki učencev izboljšali in pri tem šole ne bi vodili dobri vodje. 

Tudi V. Robinson, M. Hohepa in C. Lloyd (2009) pravijo, da je treba sprejeti dejstvo, da vpliv 

vodenja na učenčeve dosežke obstaja, vendar je treba vedeti, da je vpliv odvisen od tega, 

kaj vodje delajo in kako. Avtorice V. Robinson, M. Hohepa in C. Lloyd (2009) omenjajo, da 

mora biti pri raziskovanju poudarek na praksah vodenja in ne na teorijah vodenja, saj pri 

tem lahko spregledamo velik del pomembnih informacij. Pri raziskovanju naj bil torej izziv 
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odkrivanje učinkovitih praks delovanja ravnateljev, za ravnatelje izziv uvajanje učinkovitih 

praks, za šolsko politiko pa omogočanje pogojev za učinkovito delo ravnateljev. 

V tem poglavju bomo zato predstavili nekaj raziskav o učinkih vodenja na učenčeve učne 

rezultate ne glede na vrsto vodenja in iz njih izhajajoče še načine delovanja ravnateljev, ki 

vplivajo na tiste dejavnike delovanja šole, ki tudi vplivajo na učenčeve dosežke.  

4.2.5 Vplivi vodenja na učenčeve učne rezultate 

Na vseh celinah so skupine strokovnjakov izvedle številne raziskave in pregledne 

(meta)raziskave vpliva različnih načinov vodenja na učenčeve dosežke. Skupina avtoric 

Univerze v Aucklandu je v sodelovanju z novozelandskim ministrstvom za šolstvo 

(Robinson, Hohepa in Lloyd, 2009) izvedla obširno študijo BES, v kateri je opravila več 

metakvantitavnih raziskav (Leithwood, Louis, Anderson, Wahlstrom, 2004; Marzano, 

Waters, McNulty, 2005; Witziers, Bosker, Kruger, 2003) in ugotovila, da ima vodenje šole 

majhen in posreden vpliv na dosežke učencev. Avtorice V. Robinson, M. Hohepa in C. Lloyd 

(2009) so vpliv vodenja opredelile kot neposreden takrat, kadar so vodje v neposrednem 

stiku z drugimi udeleženci, kot posreden pa takrat, kadar vodje spreminjajo pogoje, v katerih 

delajo učitelji in učenci, pogoji pa potem vplivajo na učenčeve dosežke.  

V novozelandski obširni raziskavi in metaštudiji (Robinson idr., 2009) so opredelili dejavnike 

vpliva vodenja šole na učne dosežke učencev in sklenili, da bolj kot vodje osredinjajo svoj 

vpliv, svoje učenje in svoj odnos z učitelji na bistvo poučevanja in učenja, večja sta njihov 

vpliv in učinek na izboljšanje učenčevih dosežkov.  

Preglednica 7: Pet dejavnikov neposrednega vpliva vodenja šole na učne rezultate učencev 

(Robinson idr., 2009, str. 39) 

Dejavnik 
Velikost 
vpliva* 

Spodbujanje učenja in razvoja učiteljev ter sodelovanje v njem 0,84 

Opredelitev ciljev in pričakovanj  0,42 

Načrtovanje, usklajevanje in ocenjevanje poučevanja in učnih načrtov  0,42 

Strateško upravljanje z viri (strateško namenjanje sredstev) 0,31 

Zagotavljanje urejenega in spodbudnega okolja 0,27 

*Vrednosti pod 0,2 kažejo šibek vpliv, vse nad 0,6 pa pomemben vpliv. 
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Iz rezultatov v preglednici 7 vidimo, da ima vpliv vodenja, ki je povezano s spodbujanjem 

razvoja učiteljev, pomemben vpliv, in to kar dvakrat višjega kot naslednja dejavnika, ki sta 

povezana z opredeljevanjem ciljev in načrtovanjem poučevanja in ki imata majhen do srednji 

vpliv. Zadnja dva dejavnika imata majhen vpliv na učne dosežke učencev. Iz rezultatov 

vidimo, da imajo največji vpliv dejavniki, ki so najtesneje povezani s poučevanjem in z 

učenjem ter z učiteljevim profesionalnim učenjem, ki je osredinjeno na izboljšanje učenčevih 

rezultatov.   

V. Robinson in sodelavke (2009) so za boljše razumevanje vsakega dejavnika takole opisale 

delo vodij šol: 

 spodbujanje učenja in razvoja učiteljev ter sodelovanje v njem: vodje v 

visokoučinkovitih šolah delajo neposredno z učitelji in vodji aktivov pri načrtovanju, 

usklajevanju ter pri evalviranju učiteljev in njihovega poučevanja. Takšni vodje tudi 

verjetneje omogočajo evalviranje, ki se učiteljem zdi uporabno, in tako poskrbijo, da 

se spremlja in evalvira učenčev učni uspeh z namenom izboljšanja poučevanja. 

Vodje, ki so aktivno vključeni v profesionalno učenje, bolj razumejo, kakšni pogoji so 

potrebni za doseganje, vzdrževanje in za izboljševanje učenja učencev. To pomeni, 

da lahko vodje z učitelji razpravljajo o spremembah ter so jim pri tem v podporo s 

primernim prilagajanjem organiziranja dela, opreme, pripomočkov in postopkov 

ocenjevanja; 

 opredelitev ciljev in pričakovanj: pomembna sta vsebina in proces oblikovanja ciljev, 

zato morajo vodje vedeti, katere cilje je treba postaviti in kako bodo to naredili. 

Opredeljeni cilji morajo biti jasni in skladni z osebnimi cilji vseh članov kolektiva. V 

visokoučinkovitih šolah je velik poudarek na akademskem znanju, kar pa ni bilo 

nezdružljivo s poudarkom na socialnih ciljih; 

 načrtovanje, usklajevanje in ocenjevanje poučevanja in učnih načrtov: vodje šol se 

zavedajo pomena izboljševanja kakovosti poučevanja in učnih načrtov. Pri tem 

spodbujajo kolegialno diskusijo o poučevanju in njegovem vplivu na učenčeve 

dosežke, aktivno sodelujejo pri pregledovanju in usklajevanju učnega programa, 

hospitirajo pri učiteljevem pouku in mu posredujejo uporabne povratne informacije o 

njem ter zagotavljajo sistematično spremljanje učenčevega napredka in uporabo 

učenčevih rezultatov dela za izboljšanje učnega programa; 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka 
predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija 

 

116 

 

  strateško upravljanje z viri: za uspešno delovanje šol je pomembno, da vodje 

zagotavljajo ustrezne vire, pri čemer ne gre le za materialne vire, ampak tudi za 

intelektualne oz. človeške vire. Strateško upravljanje pomeni, da vodja zagotavlja 

tiste vire, ki so pomembni za kakovostno pedagoško delo; 

 zagotavljanje urejenega in spodbudnega okolja: vodja šole razume pomen kulture 

šole, spoštuje različnost ter omogoča varno in urejeno okolje z jasnimi pravili, kar 

pomeni čim manjše motenje učnega procesa. To je povezano tudi z varovanjem 

učiteljev pred nerazumnimi vplivi staršev in drugimi pritiski ter s hitrim in z učinkovitim 

reševanjem sporov.  

Poleg petih dejavnikov, ki imajo neposreden vpliv na dosežke učencev, so V. Robinson s 

sodelavkami (2009) opredelile še tri, ki imajo posreden vpliv. Ti so: 

 ustvarjanje močnih izobraževalnih povezav (ang. creating educationally powerful 

connections): dejavnik je povezan z ustvarjanjem povezav med posamezniki, 

različnimi organizacijami in kulturami, ki imajo jasno povezavo z učenjem učencev;  

 vključevanje v konstruktiven pogovor (ang. engaging in constructive talk): dejavnik 

pomeni pojasnjevanje in analiziranje problemov v pogovoru z vodstvom, ki presodi, 

kako lahko vsi pripomorejo k reševanju problema; 

 izbiranje, razvijanje in uporaba »pametnih« pripomočkov (ang. selecting, developing, 

and using smart tools): dejavnik opredeljuje za pametne tiste pripomočke, ki 

pomagajo spodbujati učenje učencev.  

Avtorice (Robinson idr. 2009) so po obširni metaanalizi raziskav o vplivu vodenja šole na 

učenčeve dosežke povzele, da opredeljeni dejavniki potrjujejo dejstvo, da »bolj kot vodje 

osredinjajo svoj vpliv, svoje učenje in svoj odnos z učitelji na bistvo poučevanja in učenja, 

večja sta njihov vpliv in učinek na izboljšanje učenčevih dosežkov« (str. 28). Ob tem pa V. 

Robinson, M. Hohepa in C. Lloyd (2009) opozarjajo, da ti dejavniki niso seznam, ampak jih 

moramo videti kot vidike vodenja, na katere moramo biti ves čas pozorni. Pri tem se 

pozornost na posamezne vidike menja glede na situacijo in probleme, ki se pojavijo. Iz 

raziskav torej vemo, da ima visoka vključenost vodstva šole v izobraževanje učiteljev srednji 

do visok vpliv na učenčeve dosežke, ne vemo pa še, katere značilnosti učiteljevega 

profesionalnega učenja vplivajo na te spremembe. Zato  V. Robinson s sodelavkami (2009) 

tudi izpostavljajo potrebo po še natančnejšem raziskovanju značilnosti vsakega 

posameznega dejavnika, saj raziskave kažejo, da samo nekatere vrste učiteljevega 
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profesionalnega učenja vplivajo na učenčevo učenje in izboljšanje njihovih učnih dosežkov. 

Če želimo, da bi bili izsledki raziskav uporabni za vodstva šol in torej za neposredno 

pedagoško prakso, je poleg opredeljevanja pomembnih značilnosti učiteljevega 

profesionalnega učenja treba tudi pojasniti, kakšno je to učenje oz. dejavnosti 

profesionalnega učenja. Informacij o učenju učiteljev pa ne dobimo v literaturi o vodenju, 

ampak v literaturi o profesionalnem razvoju učiteljev. 

Izsledki raziskave torej kažejo, da ima vodenje šol pomembno vlogo pri spreminjanju 

učiteljeve pedagoške prakse. V. Robinson in sodelavke (2009) pravijo, da je zato treba 

poudariti pomen vodenja šole pri uvajanju sprememb. Vodenje vpliva na drugačno 

razmišljanje in delovanje ljudi, in sicer neposredno (prek neposredne komunikacije) ali 

posredno (z vzpostavljanjem ustreznih delovnih pogojev). Če vodje želijo, da bodo učitelji 

spremenili določena ravnanja, bodo mogoče morali učitelje tudi spodbuditi k razmišljanju o 

svojih stališčih in tem, kaj je pri tem treba spremeniti.  

V. Robinson s sodelavkami (2009) ob izsledkih raziskave izpostavljajo še dejstvo, da so bile 

do takrat raziskave usmerjene predvsem v raziskovanje odnosov med odraslimi in ne v vpliv 

vodenja na učence. Predvidevalo se je, da dobri odnosi med zaposlenimi in klima 

samodejno vplivajo na dosežke učencev. Podobno je z raziskavami o učiteljevem 

profesionalnem razvoju, pri katerih je najpogosteje merilo za učinkovito poučevanje učiteljev 

spreminjanje učiteljevega dela in ne izboljšanje učnih rezultatov učencev. Avtorice zato 

poudarjajo, da bi morali biti merilo kakovostnega dela zaposlenih (vodstva in učiteljev) 

učenčevi dosežki, kar bi bilo v pomoč pri oblikovanju konkretnih smernic za uvajanje 

sprememb pri delu z učenci. 

V kanadskih osnovnih šolah so izvedli raziskavo, katere izsledki (Lithwood, Anderson, 

Mascall in Straus, 2010; Lithwood, Patten in Jantzi, 2010) ponujajo še en mogoč pogled na 

vpliv vodenja na učenčeve rezultate, in sicer prek štirih različnih poti delovanja, ki so jih 

poimenovali: racionalna – razumska, emocije – čustva, organizacijska in družinska pot. 

Racionalno pot opredeljujeta dve spremenljivki, ki predstavljata spremenljivki na ravni 

delovanja razreda in šole, in sicer znanje vodje šole o pomenu vodenja in reševanja 

problemov ter znanje članov šolskega kolektiva o kurikulumu, poučevanju in o učenju ter 

spremenljivka klima. Obe spremenljivki naj bi imeli pomemben in podoben vpliv na učenčeve 

dosežke. Drugače je pri vplivih čustvene poti, ki se kažejo prek kolektivne učinkovitosti 

učiteljev in zaupanja. Vpliv kolektivne učinkovitosti učiteljev znatno presega vpliv zaupanja. 
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Vodenje šole vpliva na učenčeve učne dosežke tudi prek družinske poti, ki jo določata 

spremenljivki »domače okolje« – domači računalnik in pomoč odraslih. Prva spremenljivka 

pomembno pozitivno vpliva na učenčeve učne dosežke, druga pa negativno. Izsledki 

raziskave so še pokazali, da spremenljivki oz. dejavniki organizacijske poti (šolska 

infrastruktura in skupinsko učenje) ne vplivajo neposredno na učenčeve učne dosežke.  

Izsledki raziskave (Leithwood, Anderson idr., 2010; Lithwood, Patten idr., 2010) torej kažejo, 

da spremenljivke razumske, čustvene in družinske poti pojasnjujejo pomemben delež 

variance vpliva na učenčeve učne dosežke, medtem ko spremenljivke organizacijske poti 

niso povezane z učenčevimi dosežki. Pri tem je treba poudariti še ugotovitev, da posamezne 

poti s svojimi dejavniki vplivajo tudi medsebojno druga na drugo, npr.: če vodja šole želi 

izboljšati znanje učiteljev (razumska pot), bo moral razmisliti tudi o tem, kako zagotoviti, da 

se bodo učitelji pri načrtovanju in izvajanju novosti (organizacijska pot) počutili dovolj gotove 

in učinkovite (čustvena pot), ter kako bodo to spremembo sprejeli starši (družinska pot). Pri 

medsebojnem vplivanju med potmi je pomembno tudi to, da je delovanje dejavnikov različnih 

poti usklajeno, saj se drugače učenčevi dosežki ne bodo izboljšali, npr.: visoka 

usposobljenost in nizka motivacija ali visoka usposobljenost in visoka motivacija ter slabi 

delovni pogoji ne bodo vodili k izboljšanju učnih dosežkov učencev. To kaže na dejstvo, 

kako kompleksna sta vodenje in poučevanje, ter da je pri tem nujno potrebna osredinjenost 

vodje šole na pomembne dejavnike. Prav to omenjajo različni avtorji (Lithwood, Anderson 

idr., 2010; Lithwood,  Patten idr., 2010), ki pravijo, da s to raziskavo ne zmanjšujejo drugih 

prizadevanj za izboljšanje poučevalne prakse učiteljev, ampak so vodjem šol nekakšen 

opomnik in vodnik, katere stvari so pomembne, in jim je treba dati prednost pri odgovornem 

vodenju šole. Naloga vodij šol je, da ugotovijo, kateri dejavniki (spremenljivke) posamezne 

poti v njihovi situaciji najbolj pripomorejo k boljšim učnim dosežkom njihovih učencev, ter 

potem spodbujajo k izboljševanju teh dejavnikov in posledično tudi k izboljšanju učenčevih 

učnih dosežkov.    

Day s sodelavci (2009; Day, Sammons, 2013) so v Angliji med letoma 2003 in 2009 izvedli 

obsežno nacionalno raziskavo Effective Leadership and Pupil Outcomes Project - IMPACT, 

v kateri so proučevali vpliv vodenja ravnateljev učinkovitih osnovnih in srednjih šol. Na 

podlagi različnih raziskovalnih pristopov so opredelili dimenzije uspešnega vodenja šol in jih 

predstavili kot kroge – plasti delovanja. V središče so kot temeljni cilj vodenja postavljeni 

učenčevo učenje, počutje, dosežki in visoka pričakovanja. Prva plast, ki obkroža jedro, 
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predstavlja jasno opredeljeno vizijo, vrednote in strateške usmeritve ter razvijanje zaupanja, 

kar predstavlja temeljne strategije delovanja vodij šole. Zunanjo plast predstavljajo 

aktivnosti, s katerimi si vodje pomagajo pri opredeljevanju vizije, vrednot in strateške 

usmeritve. Razvijanje zaupanja je neločljivi del strategij delovanja in predstavlja tudi 

pomemben del aktivnosti za doseganje temeljnega cilja vodenja šole. Nekatere temeljne 

dimenzije ali aktivnosti delovanja vodij šol se nanašajo na poučevanje in učenje 

(izboljševanje pogojev za poučevanje in učenje, krepitev kakovosti učiteljev, spodbujanje 

izboljševanja kakovosti poučevanja in učenja), nekatere na delovanje šole (spreminjanje in 

izboljševanje kurikuluma, spreminjanje in prestrukturiranje organizacije šole in vlog ter 

odgovornosti znotraj nje) in nekatere na razvijanje močnih odnosov in sodelovanja znotraj 

šole in zunaj nje. Raziskava z opredelitvijo in delovanjem ključnih dimenzij uspešnega 

vodenja predstavlja potrebo po učinkovitem vodenju na vseh ravneh delovanja šole. 
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EMPIRIČNI DEL 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 

METODOLOGIJA 

5.1 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Cilj naše raziskave je bil zasnovati model za spodbujanje učiteljevih kompetenc za 

prilagajanje pouka različnim učenčevim značilnostim s poudarkom na predznanju in 

interesih ter oblikovati smernice za implementacijo modela v proces dodiplomskega 

izobraževanja in stalnega strokovnega spopolnjevanja. V ta namen smo ugotavljali stališča 

in prepričanja učiteljev o pomenu in potrebi po prilagajanju pouka značilnostim učencev v 

običajnih heterogenih razredih ter razloge, ki po njihovem mnenju o(ne)mogočajo takšno 

prilagajanje pouka. Zanimali so nas tudi konkretni primeri učiteljevega prilagajanja pouka 

značilnostim učencev, pri čemer smo ugotavljali, na kakšne načine, v katerih etapah učnega 

procesa in na podlagi česa se učitelji odločajo za prilagajanje. Poleg tega smo poskušali 

proučiti tudi povezanost različnih dejavnikov z učiteljevo oceno lastne usposobljenosti za 

prilagajanje pouka. 

Pri raziskovanju smo si zastavili naslednje cilje: 

 ugotoviti, kakšna so stališča in mnenja osnovnošolskih učiteljev o pomenu in potrebi po 

prilagajanju pouka učenčevemu predznanju in interesom; 

 ugotoviti, kako učitelji prilagajajo pouk, v katerih etapah učnega procesa in na podlagi 

katerih dejavnikov izvajajo prilagajanje pouka ter kako zaznavajo vpliv različnih 

dejavnikov (spodbudno, zaviralno) na njihovo izvajanje prilagajanja pouka; 

 ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo svojo kompetentnost za prilagajanje pouka 

učenčevemu predznanju in interesom; 

 ugotoviti, kako učitelji pojmujejo lastno profesionalno vlogo in svoj vpliv na uspešnost 

učencev; 

 ugotoviti dejavnike, ki po presoji učiteljev vplivajo na kakovost prilagajanja pouka;  

 raziskati povezave in vplive različnih dejavnikov na učiteljevo prilagajanje pouka; 

 oblikovati smernice za razvijanje učiteljeve kompetentnosti za prilagajanje pouka. 
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Iz postavljenih ciljev raziskave smo oblikovali pet sklopov raziskovalnih vprašanj: 

1. Kakšna so stališča, mnenja in prepričanja učiteljev o pomenu in potrebi po 

prilagajanju pouka učenčevemu predznanju in interesom? Kakšna so prepričanja 

učiteljev o pomenu prilagajanja različnih elementov pouka in prilagajanju pouka v 

različnih etapah učnega procesa ter o pomenu učiteljevega ravnanja, ki temelji na 

individualiziranem pristopu? 

2. Kako učitelji zaznavajo svoje vzgojno-izobraževalno delo na področju prilagajanja 

pouka ter kakšen je razkorak med njihovo oceno potrebe in dejanskim izvajanjem? 

Na kakšne načine učitelji prilagajajo pouk in na podlagi česa se zanj odločijo? 

3. Kako učitelji ocenjujejo svojo usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevemu 

predznanju in interesom? Kakšna so stališča učiteljev do prilagajanja pouka? Kako 

učitelji zaznavajo ovire pri prilagajanju pouka?   

4. Kako učitelji zaznavajo svojo profesionalno vlogo in učiteljevo povezanost z 

učenčevo učno uspešnostjo? 

5. Kakšna je povezanost različnih dejavnikov z učiteljevimi stališči in zaznavanjem npr. 

lastnega poučevanja, ki temelji na individualiziranem pristopu, lastne usposobljenosti 

za prilagajanje pouka, učiteljeve profesionalne vloge ter učiteljevega vpliva na 

učenčevo uspešnost? 

5.2 Raziskovalna metoda 

Raziskava je bila izvedena v dveh delih. Prvi del raziskave je temeljil na deskriptivni 

kavzalno-neeksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja (Sagadin, 1993), in sicer na 

analizi podatkov anketnega vprašalnika za osnovnošolske učitelje. V drugem delu raziskave 

smo analizirali vsebino polstrukturiranih intervjujev s sistematično izbranimi učitelji. 

5.3 Opis vzorca 

Za namen raziskave smo oblikovali dva vzorca, enega za izvedbo anketnega vprašalnika, 

drugega pa za izvedbo polstrukturiranih intervjujev z izbranimi učitelji. 

V prvem delu raziskave smo iz statistične množice učiteljev, ki so bili v šolskem letu 2013/14 

zaposleni v osnovni šoli na območju Republike Slovenije, v vzorec anketiranih (strokovnih 
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delavcev) enakomerno zajeli osnovnošolske učitelje, ki so v šolskem letu 2012/13 poučevali 

v okviru rednega pouka. V raziskavi so poleg učiteljev in vzgojiteljev sodelovali tudi drugi 

strokovni delavci, ki so občasno izvajali redni pouk in delovali v vlogi učiteljev. V 

nadaljevanju zato vse anketirance imenujemo učitelji. 

V šolskem letu 2013/14 je bilo v osnovnih šolah na območju Republike Slovenije zaposlenih 

15.325 učiteljev (vir: statistični urad Republike Slovenije, http://www.stat.si/ 

StatWeb/News/Index/5133). Iz te statistične množice učiteljev je bil določen slučajnostni 

stratificirani sistematični vzorec. Vzorec je bil reprezentativen, pri čemer sta bili upoštevani 

velikost šole in regionalna pokritost šol z vseh območnih enot Zavoda RS za šolstvo. Spletni 

anketni vprašalnik je v obdobju od konca avgusta 2013 do sredine decembra 2013 v celoti 

izpolnilo 723 učiteljev, kar predstavlja vzorec učiteljev, vključenih v raziskavo. Vzorec 

predstavlja 4,7 % celotne populacije učiteljev, ki so v šolskem letu 2012/13 izvajali redni 

osnovnošolski pouk. 

Vzorec vključenih učiteljev smo opredelili s socialno-demografskimi (spol, delovno mesto, 

stopnja izobrazbe, strokovni naziv, delovna doba, velikost šole, območna enota ZRSŠ) in 

drugimi (izkušnje z otroki, ki imajo dodatno strokovno pomoč, in izkušnje z dodatnim 

usposabljanjem za prilagajanje pouka) značilnostmi. 

Spol 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v šolskem letu 2013/14 v osnovnih 

šolah v Sloveniji poučevalo 15.325 učiteljev, od tega 1.823 (11,90 %) moških in 13.502 

(88,10 %) žensk. 

Preglednica 8: Učitelji glede na spol 

SPOL f f % 

Ženski 660 91,3 

Moški 63 8,7 

SKUPAJ 723 100,0 

 

Vidimo, da je bilo med anketiranci dobrih 90 % žensk in slabih 10 % moških. Razmerje med 

moškimi in ženskami, ki so sodelovali v raziskavi, je primerljivo z razmerjem učiteljev po 

spolu, ki poučujejo v osnovni šoli. 

http://www.stat.si/%20StatWeb/News/Index/5133
http://www.stat.si/%20StatWeb/News/Index/5133
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Delovno mesto 

V vzorec so bili vključeni učitelji, ki so v osnovni šoli zaposleni na različnih delovnih mestih. 

V prvih petih razredih večinoma poučujejo učitelji razrednega pouka, poleg njih pa v prvem 

razredu poučujejo tudi vzgojitelji. V šestem razredu in vseh treh razredih tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja v večini poučujejo učitelji predmetnega pouka. 

Preglednica 9: Učitelji glede na delovno mesto 

DELOVNO MESTO f f % 

Vzgojiteljice 22 3,1 

Učitelji razrednega pouka 369 51,0 

Učitelji predmetnega pouka 305 42,2 

Drugi strokovni delavci 27 3,7 

SKUPAJ 723 100,0 

 

Iz preglednice 9 vidimo, da je dobra polovica (51 %) anketirancev učiteljev razrednega 

pouka, nekaj manj (42,2 %) učiteljev predmetnega pouka in 3,1 % vzgojiteljic (vse so 

ženskega spola). Sodelovalo je tudi 3,7 % drugih pedagoških delavcev, med katerimi so bili 

knjižničarji, specialni pedagogi, pedagogi in drugi svetovalni delavci.  

Stopnja izobrazbe 

V raziskavi so sodelovali učitelji z različno stopnjo izobrazbe.  

Preglednica 10: Stopnja izobrazbe učiteljev 

Stopnja izobrazbe f f % 

Višja  197 27,2 

Visoka strokovna 17 2,4 

Visoka univerzitetna 491 67,9 

Specializacija/magisterij/doktorat 18 2,5 

SKUPAJ 723 100,0 

 

V preglednici 10 je prikazano, da sta bili med njimi več kot dve tretjini (67,9 %) učiteljev z 

visoko univerzitetno izobrazbo in malo manj kot tretjina učiteljev (27,2 %) z višjo izobrazbo. 

V skupino učiteljev z visoko univerzitetno izobrazbo sodijo učitelji razrednega in 

predmetnega pouka, ki so študij končali po letu 1991. V skupino učiteljev z višjo izobrazbo 
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pa poleg starejših učiteljev razrednega in predmetnega pouka spadajo tudi starejše 

vzgojiteljice, torej tisti, ki so študij končali po višješolskih študijskih programih, ki so se izvajali 

do konca osemdesetih leta prejšnjega stoletja. V raziskavi je sodelovalo tudi 17 (2,4 %) 

vzgojiteljic z visoko strokovno izobrazbo in 18 (2,5 %) učiteljev s specializacijo, z 

magisterijem ali doktoratom. Ena učiteljica z opravljenim strokovnim magisterijem je bila pri 

obdelavi podatkov vključena v skupino z visoko univerzitetno izobrazbo. 

Delovna doba 

V raziskavi smo delovno dobo učiteljev kategorizirali v pet skupin, kar je skladno s petimi 

obdobji v učiteljevem profesionalnem razvoju po P. Javrh (2008). Avtorica obdobje od enega 

do treh let poimenuje obdobje preživetja in odkrivanja, obdobje od štirih do šestih let 

stabilizacija, obdobje od sedmih do osemnajstih let poklicna aktivnost, obdobje od 

devetnajstih do tridesetih let sproščenost in obdobje z več kot tridesetimi leti delovne dobe 

obdobje izpreganja. 

Preglednica 11: Delovna doba učiteljev po obdobjih v učiteljevem profesionalnem razvoju 

po P. Javrh (2008)  

DELOVNA DOBA f f % 

Preživetje in odkrivanje (od 1 do 3 let) 33 4,6 

Stabilizacija (od 4 do 6 let) 50 6,9 

Poklicna aktivnost (od 7 do 18 let) 257 35,5 

Sproščenost (od 19 do 30 let) 282 39,0 

Izpreganje (več kot 30 let) 101 14,0 

SKUPAJ 723 100,0 

 

Iz preglednice 11 lahko razberemo, da je med sodelujočimi skoraj 40 % učiteljev z delovno 

dobo od 19 do 30 let in nekaj manj tistih z delovno dobo od 7 do 18 let. 14 % anketiranih 

učiteljev je imelo več kot 30 let delovne dobe. V vzorcu je sodelovalo najmanj učiteljev z od 

4 do 6 let delovne dobe (6,9 %) in 4,5 % strokovnih delavcev z do 3 let delovne dobe. Ena 

učiteljica z manj kot eno leto delovnih izkušenj je bila priključena v skupino do 3 let delovne 

dobe. 
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Strokovni naziv 

Preglednica 12 predstavlja strokovne nazive sodelujočih učiteljev. Skoraj polovica (48,1 %) 

učiteljev je imela naziv svetovalec, dobra tretjina (32,1 %) pa naziv mentor. 13,2 % učiteljev 

je bilo brez naziva, najmanj, 6,6 %, pa jih je imelo naziv svetnik. 

Preglednica 12: Strokovni naziv učiteljev  

STROKOVNI NAZIV f f % 

brez naziva 95 13,2 

mentor 232 32,1 

svetovalec 348 48,1 

svetnik 48 6,6 

SKUPAJ 723 100,0 

Velikost šole 

V raziskavo so bili vključeni učitelji z različno velikih šol. Največ, 42,3 %, jih je poučevalo na 

šolah s po dvema oddelkoma učencev v generaciji, približno tretjina (31,4 %) pa na šolah z 

več kot dvema oddelkoma v generaciji. Na manjših šolah je poučevala približno četrtina 

učiteljev, od tega 17,6 % na šolah z enim oddelkom in 8,7 % na šolah s kombiniranimi 

oddelki učencev. 

Preglednica 13: Velikost šole po številu oddelkov v generaciji učencev 

ŠTEVILO ODDELKOV V GENERACIJI UČENCEV f f % 

kombinirani oddelki 63 8,7 

en oddelek v generaciji 127 17,6 

dva oddelka v generaciji 306 42,3 

več kot dva oddelka v generaciji 227 31,4 

SKUPAJ 723 100,0 

Območna enota ZRSŠ 

V raziskavi smo lokacijo osnovne šole opredelili glede na območno enoto ZRSŠ, v kateri je 

šola. Med sodelujočimi učitelji jih je bila slaba tretjina (30,1 %) iz ljubljanske območne enote, 

14,0 % iz novomeške, 13,4 % iz mariborske in 10,7 % iz kranjske območne enote. Iz drugih 

območnih enot je sodelovalo po manj kot 10 % učiteljev.  

Preglednica 14: Območna enota ZRSŠ, v katero spada osnovna šola 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka 
predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija 

 

126 

 

OBMOČNA ENOTA f f % 

Ljubljana 218 30,1 

Novo mesto 101 14.0 

Maribor 97 13,4 

Kranj 77 10,7 

Celje 62 8,6 

Murska Sobota 56 7,7 

Koper 54 7,5 

Nova Gorica 32 4,4 

Slovenj Gradec 26 3,6 

SKUPAJ 723 100,0 

Učiteljeve izkušnje z dodatnim usposabljanjem za prilagajanje pouka 

Dobra polovica (56,8 %) sodelujočih učiteljev se je že dodatno usposabljala za prilagajanje 

pouka (preglednica 15). 

Preglednica 15: Učiteljeve izkušnje z dodatnim usposabljanjem za prilagajanje pouka  

IZKUŠNJE Z DODATNIM USPOSABLJANJEM ZA 
PRILAGAJANJE POUKA 

f f % 

Da. 409 56,8 

Ne. 311 43,2 

SKUPAJ 720 100,0 

 

Učiteljeve izkušnje z učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč 

Med strokovnimi delavci, ki so bili vključeni v raziskavo, jih je 91,1 % že imelo izkušnje z 

učenci, ki imajo v šoli dodatno strokovno pomoč (preglednica 16).  

Preglednica 16: Učiteljeve izkušnje z učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč  

IZKUŠNJE Z UČENCI, KI IMAJO DSP f f % 

Imajo izkušnje 655 91,1 

Nimajo izkušenj 64 8,9 

SKUPAJ 719 100,0 
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V drugem delu raziskave smo izvedli polstrukturirane intervjuje. V vzorec intervjuvanih 

učiteljev je bilo vključenih deset učiteljev. Vzorec je bil neslučajnostni. Izmed učiteljev, 

sodelujočih pri anketiranju, ki so izrazili pripravljenost za nadaljnje sodelovanje, smo glede 

na različne socialno-demografske podatke učiteljev oblikovali vzorec intervjuvanih učiteljev.  

Preglednica 17: Značilnosti vzorca intervjuvanih učiteljev 

Intervjuvanec Spol Delovno mesto Delovna doba Strokovni naziv 

intervjuvanec 1 moški predmetna stopnja 20 let (3: več kot 19 let) svetovalec 

intervjuvanec 2 ženska predmetna stopnja 5 let (1: 1–6 let ) brez naziva 

intervjuvanec 3 ženska predmetna stopnja 7 let (1: 1–6 let) mentor 

intervjuvanec 4 ženska predmetna stopnja 13 let (2: 7–18 let) svetovalec 

intervjuvanec 5 ženska razredna stopnja 2 leti (1: 1–6 let) brez naziva 

intervjuvanec 6 ženska razredna stopnja 11 let (2: 7–18 let) svetnik  

intervjuvanec 7 ženska razredna stopnja 14 let (2: 7–18 let) svetovalec 

intervjuvanec 8 ženska razredna stopnja 22 let (3: več kot 19 let) svetnik 

intervjuvanec 9 ženska razredna stopnja 26 let (3: več kot 19 let) mentor 

intervjuvanec 10 ženska razredna stopnja 34 let (3: več kot 19 let) svetnik  

5.4 Postopki zbiranja podatkov 

V prvem delu raziskave smo uporabili tehniko posrednega zbiranja podatkov, in sicer spletni 

anketni vprašalnik. Izdelali smo ga z orodjem za spletne ankete 1KA. Konec meseca 

avgusta 2013 smo na elektronske naslove približno polovice osnovnih šol v Republiki 

Sloveniji poslali prošnjo za reševanje vprašalnika in povezavo do spletnega vprašalnika. V 

nagovoru smo ravnatelje/-ice prosili, da vprašalnik posredujejo vsem strokovnim delavcem 

njihove šole, ki so v šolskem letu 2012/13 poučevali redni pouk. Na začetku meseca 

novembra smo prošnjo za reševanje spletnega vprašalnika poslali še drugi polovici 

slovenskih osnovnih šol. Prošnjo za sodelovanje smo vsakokrat poslali trikrat. Reševanje 

vprašalnikov je bilo prostovoljno, anonimno in individualno. Reševanje spletnega anketnega 

vprašalnika se je končalo 15. decembra 2013. Iz podatkov spletne platforme 1KA smo lahko 

razbrali, da je bilo 2.695 klikov na nagovor in 1.800 klikov na anketo ter da se je anketo 

začelo izpolnjevati 1.138-krat. Anketo je končalo 746 anketirancev. Od tega smo izločili tiste, 

ki niso izpolnili vseh demografskih podatkov. 
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Sam postopek zbiranja podatkov ima prednost v dostopnosti do respondentov, vendar smo 

v našem primeru dostopali le do vodstev šol in ne do posameznikov. Lahko bi rekli, da je 

bila to slabost takšnega načina zbiranja podatkov, saj je na izpolnjevanje vprašalnikov 

vplivala presoja ravnatelja/-ice, ali bo elektronsko sporočilo posredoval/-a svojim strokovnim 

delavcem ali ne. Naslednji dejavnik, ki je vplival na odločitev za izpolnjevanje, pa je bila 

odločitev posameznega strokovnega delavca, ali bo vprašalnik izpolnil ali ne. Zanimivo je, 

da se je ob vsaki zahvali in ponovni prošnji za sodelovanje za reševanje odločilo in 

vprašalnik v celoti izpolnilo več kot šestdeset strokovnih delavcev. Ob koncu vprašalnika so 

lahko strokovni delavci, ki so bili pripravljeni svoje izkušnje s prilagajanjem pouka deliti z 

nami v obliki intervjuja ali po elektronski pošti, zapisali tudi svoj kontaktni naslov. Takšnih je 

bilo 53. 

V drugem delu raziskave smo po obdelavi podatkov iz anketnih vprašalnikov z izbranimi 

učitelji izvedli polstrukturirane neposredne intervjuje (Vogrinc, 2008). V ta namen smo 

pripravili polstrukturirani vprašalnik. Vsakega intervjuvanca je raziskovalka seznanila s cilji 

raziskave in z izbranimi ugotovitvami, s potekom intervjuja ter snemanjem, s čimer so se 

sodelujoči strinjali. Okvirna vprašanja za intervju so bila vnaprej pripravljena. Raziskovalka, 

ki je vodila intervjuje, je med intervjujem po potrebi oblikovala tudi dodatna vprašanja. Vsak 

intervju je potekal približno petinštirideset minut. Sodelujočim smo zagotovili, da bodo 

podatki intervjujev anonimni in uporabljeni le v raziskovalne namene.  

V vseh fazah raziskovanja smo upoštevali temeljna načela kodeksa etike raziskovanja na 

področju družboslovja. 

5.5 Opis merskega instrumenta 

Za namen raziskave smo uporabili anketni vprašalnik in izvedli polstrukturirane intervjuje z 

izbranimi učitelji. 

V prvem delu raziskave smo uporabili nestandardizirani in za potrebe te raziskave 

sestavljeni anketni vprašalnik, ki je vseboval vprašanja zaprtega in odprtega tipa, 

kombinirani tip vprašanj ter trditve, s pomočjo katerih smo proučevali stališča strokovnih 

delavcev. Sedem vprašanj je namenjenih zbiranju socialno-demografskih podatkov 

anketirancev. V nadaljevanju predstavljamo anketni vprašalnik po posameznih vsebinskih 

sklopih. 
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V prvem vsebinskem sklopu vprašalnika smo učitelje spraševali o njihovih mnenjih o 

pomenu in potrebi po prilagajanju pouka različnim učencem glede na njihove značilnosti.  

Anketiranci so odgovarjali na vprašanja z ocenami na petstopenjski deskriptivni ocenjevalni 

lestvici, in sicer od Ni pomembno do Je zelo pomembno. Ta so bila naslednja: kako 

pomembno je za Vas učiteljevo prilagajanje pouka predznanju učencev z učnimi težavami, 

predznanju nadarjenih učencev in interesom učencev; kako pomembno je za Vas učiteljevo 

prilagajanje učnih oblik in metod dela, učnih sredstev in pripomočkov, števila in zahtevnosti 

nalog, trajanja dejavnosti in učnega okolja; kako pomembno je za Vas učiteljevo prilagajanje 

pouka učencem v različnih etapah učne ure, tj. pri uvajanju, obravnavi nove učne snovi, 

urjenju spretnosti, ponavljanju ter pri preverjanju in ocenjevanju znanja; kako pomembni so 

za Vas učiteljevo posredovanje novih informacij na različne načine, spodbujanje 

posameznih učencev glede na njihove zmožnosti in posredovanje povratne informacije 

posameznim učencem o njihovem znanju.  

Učitelji so na vprašanje Kako pogosto bi bilo po Vašem mnenju treba prilagajati pouk v enem 

oddelku predznanju učencev z učnimi težavami, predznanju nadarjenih učencev in različnim 

interesom učencev? odgovarjali na petstopenjski deskriptivni ocenjevalni lestvici in izbirali 

med Nikoli ali zelo redko, V približno četrtini vseh ur, V približno polovici vseh ur, V približno 

treh četrtinah vseh ur in Vsako uro ali skoraj vsako uro. Na vprašanje Ali menite, da je pri 

katerem predmetu prilagajanje pouka bolj potrebno kot pri drugih? so odgovarjali z Da, Ne 

ali Ne morem se odločiti. Strinjanje s trditvami o prilagajanju pouka so izrazili na 

petstopenjski lestvici Likertovega tipa, in sicer od Nikakor se ne strinjam do Popolnoma se 

strinjam. 

V drugem vsebinskem sklopu nas je zanimalo, kako učitelji presojajo lastno usposobljenost 

za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim. Na vprašanje Kako ocenjujete svojo 

usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju učencev z učnimi težavami, predznanju 

nadarjenih učencev in interesom učencev? so odgovarjali na petstopenjski deskriptivni 

ocenjevalni lestvici, in sicer od Nisem usposobljen do Sem zelo dobro usposobljen.  

Tretji vsebinski sklop je zajemal ocene učiteljev o pogostosti prilagajanja pouka v okviru 

lastnega pedagoškega dela. Na vprašanje Kako pogosto v pripravi na pouk v enem oddelku 

načrtujete prilagajanje predznanju učencev z učnimi težavami, predznanju nadarjenih 

učencev in različnim interesom učencev? so odgovore izbirali na petstopenjski deskriptivni 

ocenjevalni lestvici, in sicer med Nikoli ali zelo redko, Za približno četrtino vseh ur, Za 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka 
predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija 

 

130 

 

približno polovico vseh ur, Za približno tri četrtine vseh ur in Vsako uro ali skoraj vsako uro. 

Pri vprašanju Kako pogosto v pripravi na pouk v enem oddelku načrtujete prilagajanje 

predznanju učencev z učnimi težavami in predznanju nadarjenih učencev? so lahko izbrali 

tudi možnost V razredu ni takšnih učencev. Anketiranci so tudi odgovorili na vprašanje Ali 

menite, da Vi pouk dovolj pogosto prilagajate? in ponujene odgovore na vprašanje Zakaj 

tako menite? ocenili na petstopenjski lestvici Likertovega tipa, in sicer od Nikakor se ne 

strinjam do Popolnoma se strinjam. 

Učitelji so predstavili tudi po en konkreten primer svojega prilagajanja pouka. Pri tem so 

navedli razred, učni predmet, število učencev v razredu, koliko učencem so prilagodili pouk, 

s katerim namenom so se odločili za prilagajanje, na podlagi česa so prilagodili pouk, v 

kateri etapi učne ure so prilagodili pouk, kaj so prilagodili in kratek opis prilagoditve. Ocenili 

so tudi, kolikšen delež svojega pouka prilagodijo načrtno in kolikšen delež spontano.  

V četrtem vsebinskem sklopu vprašalnika nas je zanimalo, kako učitelji zaznavajo vplive 

različnih dejavnikov na prilagajanje pouka in učno uspešnost učencev ter kako zaznavajo 

svoje delovno okolje, svoje profesionalno delo in zadovoljstvo s poklicem. Na vprašanje 

Kakšno vlogo imajo navedene oblike izobraževanja pri Vaši usposobljenosti za prilagajanje 

pouka? so odgovore izbirali na petstopenjski deskriptivni ocenjevalni lestvici, in sicer med 

Nima pomembne vloge, Ima šibko vlogo, Ima srednje pomembno vlogo, Ima pomembno 

vlogo in Ima zelo pomembno vlogo. Med odgovori je bila ponujena tudi možnost Te oblike 

izobraževanja nisem bil/-a deležen/-na. Na vprašanje Kako ocenjujete učinkovitost 

navedenih oblik usposabljanja za prilagajanje pouka? pa so učinkovitost ocenili na 

petstopenjski deskriptivni ocenjevalni lestvici od Ni učinkovito do Je zelo učinkovito. Učitelji 

so se tudi z Da, Ne ali Ne morem se odločiti opredelili, ali bi se v prihodnje želeli dodatno 

usposabljati za prilagajanje pouka. V tem sklopu sta bili tudi vprašanji Ali ste se do zdaj že 

dodatno usposabljali za prilagajanje pouka? in Ali imate izkušnje z delom z učenci, ki imajo 

dodatno strokovno pomoč?. 

Anketiranci so na petstopenjski deskriptivni ocenjevalni lestvici od Ne prispeva do Zelo 

močno prispeva ocenili, v kolikšni meri po njihovem mnenju različni dejavniki, tj. učenčeve 

spodobnosti, učiteljevo poučevanje, razredna klima, šolska klima in podpora družine, 

prispevajo k učnemu uspehu učencev. 
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Z ocenami na petstopenjski lestvici Likertovega tipa, in sicer od Nikakor se ne strinjam do 

Popolnoma se strinjam, so ocenili trditve, povezane z njihovim strokovnim delom, ter trditve, 

povezane z delom njihovih kolegov na šoli in šolsko klimo.   

Zadnji, peti vsebinski sklop anketnega vprašalnika je vseboval vprašanja o splošnih 

socialno-demografskih podatkih učiteljev, ki so relevantni za raziskavo. To so bili: spol, 

delovna doba, stopnja izobrazbe, strokovni naziv, delovno mesto, velikost šole in območna 

enota ZRSŠ, v katero spada šola.  

Merske značilnosti instrumenta so bile preverjene v vseh delih anketnega vprašalnika. 

Vsebinsko veljavnost so ocenili trije strokovnjaki. Objektivnost smo zagotovili z jasnimi 

navodili, občutljivost pa z večstopenjskimi ocenjevalnimi lestvicami in več opisnimi 

kategorijami. Za preverjanje konstruktne veljavnosti instrumenta smo uporabili faktorsko 

analizo, za ugotavljanje zanesljivosti lestvic v anketnem vprašalniku pa je bil uporabljen 

Cronbachov koeficient alfa.  

Preglednica 18: Zanesljivost merskega instrumenta 

 Ime spremenljivke Crombach 
alfa 

dim1 pomen prilagajanja pouka 0,807 

dim2_1 pomen prilagajanja pouka predznanju učencev 0,675 

dim3_1 pomen učiteljevega prilagajanja učnih oblik in metod dela 0,797 

dim3_2 pomen učiteljevega prilagajanja nalog in dejavnosti 0,782 

dim4 pomen prilagajanja pouka v različnih etapah učne ure 0,755 

dim5 pomen učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem pristopu 0,690 

dim6_1 stališča do prilagajanja pouka: ovire - čas, število in različnost učencev 0,860 

dim6_2 stališča do prilagajanja pouka: ovire -  nepravičnost in neučinkovitost 0,822 

dim6_3 stališča do prilagajanja pouka: ovire - usposobljenost in pripravljenost 
učiteljev 

0,772 

dim7 pogostost načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev 0,730 

Q9 potreba po pogostosti prilagajanja pouka značilnostim učencev 0,809 

dim11_1 razlogi za lastno nezadostno prilagajanje pouka: ovire (čas, število 
učencev, različnost učencev, premalo pripomočkov) 

0,766 

dim11_2 razlogi za lastno nezadostno prilagajanje pouka: nima učinkov 0,656 

Q12 usposobljenost za prilagajanje pouka 0,747 

dim28_1 vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje 

0,848 

dim28_2 vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi 

0,653 

dim28_3 vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje 

0,535 

dim33_1 učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu 0,844 
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Nadaljevanje preglednice 18 

 Ime spremenljivke Crombach 
alfa 

dim33_2 vrednotenja učiteljskega poklica – učenci, starši, družba 0,699 

dim33_3 učiteljevo zadovoljstvo s poklicem 0,618 

dim34_1 poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem pristopu 0,884 

dim34_2 šolska klima 0,809 

 

Vrednosti Cronbachovega koeficienta alfa pri vseh dimenzijah, razen pri dimenziji vloga 

različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje pouka: izpopolnjevanje 

znanja in lastne izkušnje (dim28_3), presegajo vrednost 0,6, kar pomeni ustrezno 

zanesljivost merskega instrumenta. Najvišjo vrednost Cronbachovega koeficienta alfa (α = 

0,884) zasledimo pri dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 

pristopu (dim34_1).  

V drugem delu raziskave smo v polstrukturiranem neposrednem intervjuju vsakemu učitelju 

najprej predstavili nekaj rezultatov raziskave, nato smo začeli z intervjujem. Za intervju smo 

si okvirno pripravili dva sklopa vprašanj. V prvem sklopu nas je zanimalo, kako se je pri njih 

razvijala kompetenca 'prilagajanje pouka'. Vprašali smo  jih, kako so v začetnih letih svojega 

pedagoškega dela vrednotili prilagajanje pouka, svojo vlogo in učiteljski poklic ter institucijo, 

torej šolo, kjer so zaposleni. Zanimalo nas je, kako se je to vrednotenje spreminjalo in kaj 

so bili po njihovem mnenju prelomni trenutki, ko so spremenili svoje razmišljanje in 

delovanje. Vprašali smo jih tudi, kaj oz. kdo jim je pri tem pomagal in kako. V drugem sklopu 

smo učiteljem pokazali model izobraževanja in jih prosili za njihov komentar ter predloge za 

najbolj učinkovit način izobraževanja za razvoj kompetence 'prilagajanje pouka'. 

5.6 Postopki obdelave podatkov 

Podatki so bili statistično obdelani skladno z namenom in s cilji raziskave s statističnim 

programom SPSS. Odprta vprašanja smo vsebinsko analizirali. Zbrani podatki so bili 

obdelani na ravni deskriptivne in inferenčne statistike glede na naravo in vlogo spremenljivk. 

Uporabili smo naslednje postopke: 

 frekvenčno porazdelitev (f, f %) atributivnih spremenljivk, mere srednje vrednosti in 

mere razpršenosti numeričnih spremenljivk; 
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 χ2-preizkus, Kullbackov 2Î-preizkus (kadar pogoja o teoretičnih frekvencah nista bila 

izpolnjena); 

 t-test, enosmerno analizo variance ANOVA, Levenov preizkus homogenosti varianc, 

Bonferroni Post Hoc Test ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc ter ob 

neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc Tamhane Post Hoc Test; 

 faktorsko analizo za preverjanje dimenzionalnosti posameznih konstruktov; 

 multiplo linearno regresijsko analizo za analizo vplivnih dejavnikov na proučevane 

spremenljivke. 

 

V drugem delu raziskave smo intervjuje prepisali na podlagi zvočnega posnetka. Transkripte 

smo ustrezno razčlenili. Mnenja intervjuvanih učiteljev smo uporabili pri analizi in 

interpretaciji predlaganega modela.  
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate raziskave predstavljamo v poglavjih, tako kot smo si zastavili raziskovalna 

vprašanja. Zaradi obsežnosti podatkov so izpostavljeni in podrobneje predstavljeni podatki 

o statistično pomembnih razlikah med posameznimi skupinami učiteljev. Drugi podatki so 

predstavljeni v prilogah. Zaradi boljše preglednosti so pomembne ugotovitve ponovno 

zbrane ob koncu posameznega poglavja. 

6.1 Pomen in potreba po prilagajanju pouka učenčevemu predznanju in 

interesom 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšna so mnenja učiteljev o pomenu 

in potrebi po prilagajanju pouka. Učitelje smo tako spraševali o njihovem mnenju o pomenu 

in potrebi prilagajanja pouka učenčevim značilnostim. Zaradi celovitejšega vpogleda v 

mnenja učiteljev smo značilnosti učencev opredelili z učenčevim interesom in predznanjem, 

pri čemer smo zadnje podrobneje opredelili z dvema postavkama, in sicer predznanje 

učencev z učnimi težavami in predznanje nadarjenih učencev. Različni avtorji (Ažman, 

2012; De Corte, 2013; Hardiman, 2012; Rutar, 2012; Rutar Ilc, 2014; Sousa in Tomlinson, 

2011) namreč na podlagi raziskav transdisciplinarnega znanstvenega področja UMI (um, 

možgani in izobraževanje) poudarjajo pomen prilagajanja pouka učenčevim značilnostim, 

zaradi katerih se različni učenci učinkovito učijo na različne načine in v različnih pogojih. 

Poudarjajo, da sta za učinkovito učenje pomembna poznavanje in upoštevanje predznanja 

učencev, s katerim se nova dejstva in ideje povezujejo in tvorijo novo znanje. K učinkovitemu 

učenju pomembno prispeva tudi povezanost učnih vsebin z učenčevimi interesi. Kadar je 

novo znanje povezano z učenčevimi interesi, je to za učence »smiselno« ter dviguje njihovo 

motivacijo za učenje in vztrajanje v tem procesu.  

Poleg učenčevih značilnosti kot izhodiščne postavke prilagajanja pouka nas je zanimal tudi 

proces prilagajanja pouka, zato se nam je zdelo pomembno ugotoviti, kaj je tisto, kar se 

učiteljem zdi pomembno prilagajati pri pouku in v kateri etapi učne ure. 

V ta namen smo v raziskavi ugotavljali mnenja učiteljev o pomenu: 

 učiteljevega prilagajanja različnih elementov pouka, in sicer o prilagajanju učnih 

vsebin, učnih oblik, učnih metod, učnih sredstev in pripomočkov, števila in 

zahtevnosti nalog, trajanja dejavnosti ter učnega okolja; 
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 učiteljevega prilagajanja pouka v različnih etapah učnega procesa, pri čemer smo 

navedli etapo uvajanja, obravnave nove učne snovi, urjenja spretnosti, ponavljanja, 

preverjanja znanja in ocenjevanja znanja; 

 učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem pristopu in poudarja njegovo 

upoštevanje različnosti učencev, pri čemer je pozoren na posredovanje novih 

informacij na različne načine, spodbujanje posameznih učencev glede na njihove 

zmožnosti in na posredovanje povratnih informacij posameznim učencem o njihovem 

znanju.  

6.1.1 Presojanje pomena učiteljevega prilagajanja pouka učenčevemu predznanju in 

interesom 

Učitelji so pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev presojali na petstopenjski 

deskriptivni ocenjevalni lestvici, pri čemer so izbirali med ocenami 1 – Ni pomembno, 2 – Je 

malo pomembno, 3 – Je srednje pomembno, 4 – Je precej pomembno in 5 – Je zelo 

pomembno. 

Graf 1: Pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev – povprečne ocene 

 

Anketiranci so na vprašanje Kako pomembno je za Vas učiteljevo prilagajanje pouka 

predznanju učencev z učnimi težavami, predznanju nadarjenih učencev ter interesom 

učencev ocenili, da je najpomembnejše prilagajanje pouka predznanju učencev z učnimi 

težavami (x̅ = 4,54). Z malo nižjo povprečno oceno (x̅ = 4,44) so ocenili pomembnost 
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prilagajanja pouka predznanju nadarjenim učencem. Le pomen prilagajanja pouka 

interesom učencev so ocenili s povprečno oceno, nižjo od štiri (x̅ = 3,80).  

Iz teh ocen lahko vidimo, da v povprečju višje ocenjujejo pomen prilagajanja pouka 

učenčevemu predznanju kot pomen prilagajanja učenčevim interesom. 

Zanimalo nas je, kako se ocene učiteljev o pomenu prilagajanja pouka značilnostim učencev 

razlikujejo glede na njihove socialno-demografske (spol, delovno mesto, stopnja izobrazbe, 

strokovni naziv, delovna doba, velikost šole) in druge (izkušnje z otroki, ki imajo dodatno 

strokovno pomoč, in izkušnje z dodatnim usposabljanjem za prilagajanje pouka) značilnosti. 

V nadaljevanju predstavljamo podrobne analize ocen. 

6.1.1.1 Presojanje pomena prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na spol 

učiteljev 

Podatki v grafu 2 kažejo povprečne ocene pomena prilagajanja pouka predznanju in 

interesom učencev glede na spol učiteljev. 

Graf 2: Pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na spol učiteljev – povprečne 

ocene 

 

Ugotovili smo, da so učitelji pomen prilagajanja pouka vsem naštetim značilnostim učencev 

ocenili z nižjo povprečno oceno v primerjavi z učiteljicami (graf 2). Povprečne ocene tudi 

kažejo, da so učitelji najvišje ocenili pomen prilagajanja pouka predznanju nadarjenih 
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učencev (x̅ = 4,33), medtem ko so učiteljice na prvo mesto postavile in z najvišjo povprečno 

oceno (4,57) ocenile pomen prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami. 

Preglednica 19: Pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na spol učiteljev – t-

preizkus 

Pomen prilagajanja pouka 

značilnostim učencev 

Spol 

Levenov preizkus T-preizkus* 

F p T g p 

Predznanju učencev z učnimi težavami 3,482 0,062 4,908 719 0,000 

Predznanju nadarjenih učencev 0,001 0,970 1,343 718 0,180 

Interesom učencev 6,433 0,011 2,172 70,045 0,033 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

Preglednica 19 kaže, da so ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc t-testi ter 

aproksimativni t-testi med moškimi in ženskami pokazali statistično pomembne razlike v 

ocenah pomena prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami (p = 0,000) in 

interesom učencev (p = 0,033). Ugotovili smo, da učitelji statistično pomembno nižje 

ocenjujejo pomen prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami in učenčevim 

interesom, medtem ko v presoji pomena prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev 

med učitelji in učiteljicami ni statistično pomembnih razlik. 

6.1.1.2 Presojanje pomena prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na 

delovno mesto učiteljev 

Anketirani so bili v raziskavi glede na delovno mesto razvrščeni v štiri skupine: vzgojiteljice, 

učitelji razrednega pouka, učitelji predmetnega pouka in drugi strokovni delavci.  

Podatki (graf 3) kažejo, da vse skupine strokovnih delavcev v povprečju višje ocenjujejo 

pomen prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami in nadarjenih učencev ter 

nižje učenčevim interesom. 
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Graf 3: Pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na delovno mesto učiteljev – 

povprečne ocene  

 

Učitelji predmetnega pouka od prilagajanj različnim lastnostim učencev najvišje ocenjujejo 

pomen prilagajanja predznanju nadarjenih učencev (x̅ = 4,39), vsi preostali pa predznanju 

učencev z učnimi težavami. 

Preglednica 20: Pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na delovno mesto 

učiteljev – Levenov preizkus 

Pomen prilagajanja 
pouka 

značilnostim učencev 

Delovno mesto 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Predznanju učencev z 
učnimi težavami 

16,893 3 717 0,000 // // (2-3) 0,000** 

Predznanju nadarjenih 
učencev 

1,827 3 716 0,141 2,525 0,057 // 

Interesom učencev 1,228 3 714 0,299 0,306 0,831 // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno mesto: 1 – vzgojiteljice; 2 – učitelji razrednega pouka; 3 – 
učitelji predmetnega pouka; 4 – drugi. 

Iz preglednice 20 vidimo, da strokovni delavci, zaposleni na različnih delovnih mestih, 

statistično pomembno različno ocenjujejo pomen prilagajanja pouka predznanju učencev z 

učnimi težavami (p = 0,000). Pri oceni pomena prilagajanja pouka predznanju učencev z 
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učnimi težavami je Tamhane Post Hoc Test pokazal statistično pomembne razlike v ocenah 

med učitelji razrednega in učitelji predmetnega pouka. Učitelji razrednega pouka so 

statistično pomembno višje ocenili pomen prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi 

težavami kot učitelji predmetnega pouka. 

6.1.1.3 Presojanje pomena prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na 

stopnjo izobrazbe učiteljev 

V raziskavi smo ugotavljali tudi, kakšne so razlike v oceni pomena prilagajanja pouka 

predznanju učencev z učnimi težavami, predznanju nadarjenih učencev in učenčevim 

interesom glede na učiteljevo stopnjo izobrazbe. Skupino učiteljev z višjo izobrazbo 

predstavljajo starejše vzgojiteljice ter starejši učitelji razredne in predmetne stopnje. V 

skupino z visoko strokovno izobrazbo sodijo samo vzgojiteljice. Skupino učiteljev z visoko 

univerzitetno izobrazbo pa sestavljajo učitelji razredne in predmetne stopnje.  

Graf 4: Pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na stopnjo izobrazbe učiteljev 

– povprečne ocene 

 

Ugotovili smo, da so povprečne ocene vseh skupin učiteljev z različno stopnjo izobrazbe 

najvišje pri pomenu prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami. Le skupina 

učiteljev s specializacijo, z magisterijem ali doktoratom je v povprečju enako ocenila pomen 
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prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami in predznanju nadarjenih učencev 

(x̅ = 4,56). Med skupinami učiteljev so pomen prilagajanja pouka predznanju učencev z 

učnimi težavami v povprečju najvišje ocenile vzgojiteljice, ki sestavljajo skupino učiteljev z 

visoko strokovno izobrazbo (x̅ = 4,65), najnižje pa učitelji z visoko univerzitetno izobrazbo (x̅ 

= 4,51).  

Preglednica 21: Pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na stopnjo izobrazbe 

učiteljev – Levenov preizkus 

 

Pomen prilagajanja pouka 

značilnostim učencev 

Stopnja izobrazbe 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Predznanju učencev z 
učnimi težavami 

1,182 3 717 0,316 0,915 0,433 // 

Predznanju nadarjenih 
učencev 

0,233 3 716 0,874 4,221 0,006 (1-3) 0,003** 

Interesom učencev 0,120 3 714 0,948 1,827 0,141 // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine učiteljev glede na stopnjo izobrazbe: 1 – višja; 2 – visoka strokovna; 3 – visoka univerzitetna; 4 – 
specializacija, magisterij, doktorat. 

 

Preglednica 21 prikazuje, da med učitelji z različno stopnjo izobrazbe obstajajo statistično 

pomembne razlike v oceni pomena prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev (p = 

0,006). Bonferronijev Post Hoc Test je pokazal, da so statistično pomembne razlike v 

ocenah med učitelji z višjo in visoko univerzitetno izobrazbo (p = 0,003). Na podlagi 

rezultatov lahko sklepamo, da učitelji z višjo izobrazbo statistično pomembno višje 

ocenjujejo pomen prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev kot pedagoški delavci 

z visoko univerzitetno izobrazbo. 
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6.1.1.4 Presojanje pomena prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na 

delovno dobo učiteljev 

Učitelji so bili glede na delovno dobo razvrščeni v pet skupin. 

Graf 5: Pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na delovno dobo učiteljev – 

povprečne ocene 

 

Graf 5 kaže, da učitelji z delovno dobo več kot 30 let pomen prilagajanja vsem naštetim 

lastnostim učencev v povprečju ocenjujejo najvišje. Vse skupine učiteljev najnižje ocenjujejo 

pomen prilagajanja pouka učenčevim interesom.  
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Preglednica 22: Pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na delovno dobo 

učiteljev – Levenov preizkus 

 

Pomen prilagajanja pouka 

značilnostim učencev 

Delovna doba 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Predznanju učencev z 
učnimi težavami 

2,83
6 

4 716 0,024 // // // 

 

Predznanju nadarjenih 
učencev 

1,11
9 

4 715 0,347 6,424 0,000 (1-4) 0,013** 

(1-5) 0,011** 

(2-4) 0,016** 

(2-5) 0,016** 

(3-4) 0,037** 

Interesom učencev 0,71
4 

4 713 0,583 3,487 0,008 (3-5) 0,040** 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine učiteljev glede na delovno dobo: 1 – od 1 do 3 let; 2 – od 4 do 6 let; 3 – od 7 do 18 let; 4 – od 19 do 
30 let; 5 – več kot 30 let. 

Iz preglednice 22 lahko razberemo, da so učitelji z različno dolgo delovno dobo statistično 

pomembno različno ocenili pomen prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev (p = 

0,000) in interesom učencev (p = 0,008). 

Zanimalo nas je, kakšne so bile razlike med posameznimi skupinami učiteljev z različno 

dolgo delovno dobo. Preizkus Bonferroni Post Hoc Test je pokazal, da so statistično 

pomembne razlike v oceni pomena prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev med 

učitelji z do 6 let delovne dobe in učitelji z delovno dobo več kot 19 let ter med učitelji z od 

7 do 18 let delovne dobe in učitelji z delovno dobo od 19 do 30 let. V vseh primerih so učitelji 

z daljšo delovno dobo prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev ocenili kot 

pomembnejšo. 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi pri oceni pomena prilagajanja pouka 

interesom učencev, in sicer med učitelji z od 7 do 18 let delovne dobe in učitelji z delovno 

dobo nad 30 let, pri čemer so učitelji z daljšo delovno dobo statistično pomembno višje 

ocenili pomen prilagajanja pouka interesom učencev.  

Učitelji z več kot 30 let delovne dobe so statistično pomembno višje ocenili pomen 

prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev in interesom učencev kot učitelji  z od 7 

do 18 let delovne dobe. Učitelji z več kot 19 let delovne dobe pa so prav tako statistično 
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pomembno višje ocenili pomen prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev kot 

učitelji z do 6 let delovne dobe.  

6.1.1.5 Presojanje pomena prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na 

strokovni naziv učiteljev 

Zanimalo nas je, ali učitelji z različnim strokovnim nazivom statistično pomembno različno 

ocenjujejo pomen prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami, predznanju 

nadarjenih učencev in učenčevim interesom.  

Graf 6: Pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na strokovni naziv učiteljev – 

povprečne ocene 

 

Vsi učitelji so v povprečju najvišje ocenili pomen prilagajanja pouka predznanju učencev z 

učnimi težavami. Med različnimi skupinami učiteljev so pomen prilagajanja pouka 

predznanju učencev z učnimi težavami in predznanju nadarjenih učencev najvišje ocenili 

svetovalci, pomen prilagajanja pouka interesom učencev pa učitelji z nazivom svetnik (graf 

6). Prav tako lahko vidimo, da so učitelji z višjim nazivom – svetovalec in svetnik – vse 

postavke nekoliko višje ocenili v primerjavi z učitelji z nižjim nazivom, to je mentor oz. brez 

naziva. 
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Preglednica 23: Pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na strokovni naziv 

učiteljev – Levenov preizkus 

Pomen prilagajanja 
pouka 

značilnostim učencev 

Strokovni naziv 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Predznanju učencev z 
učnimi težavami 

7,989 3 717 0,000 // // (1-3) 0,010** 

Predznanju nadarjenih 
učencev 

0,410 3 716 0,746 6,654 0,000 (1-3) 0,014** 

(2-3) 0,000** 

Interesom učencev 2,159 3 714 0,092 2,311 0,075 // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine učiteljev glede na strokovni naziv: 1 – brez naziva; 2 – mentor; 3 – svetovalec; 4 – svetnik. 

Iz preglednice 23 vidimo, da pri oceni pomena prilagajanja pouka predznanju učencev z 

učnimi težavami variance med skupinami niso homogene (p = 0,000), zato smo uporabili 

Tamhane Post Hoc Test, ki je pokazal statistično pomembne razlike v oceni pomena 

prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami med učitelji brez naziva in učitelji 

z nazivom svetovalec (p = 0,010). Zadnji statistično pomembno višje ocenjujejo pomen 

prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami. 

Ugotovili smo tudi statistično pomembne razlike v oceni pomena prilagajanja pouka 

predznanju nadarjenih učencev (p = 0,000). Bonferroni Post Hoc Test je pokazal statistično 

pomembne razlike v oceni pomena prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev med 

učitelji brez naziva in učitelji z nazivom svetovalec (p = 0,014) ter med učitelji z nazivom 

mentor in učitelji z nazivom svetovalec (p = 0,000). Ugotovili smo, da so učitelji z nazivom 

svetovalec statistično pomembno višje ocenili pomen prilagajanja pouka predznanju 

nadarjenih učencev kot učitelji brez naziva in učitelji z nazivom mentor. 

Ugotovili smo tudi, da učitelji z nazivom svetovalec statistično pomembno višje kot učitelji 

brez naziva ocenjujejo pomen prilagajanja pouka predznanju učencem z učnimi težavami 

ter tudi statistično pomembno višje kot mentorji in učitelji brez naziva ocenjujejo pomen 

prilagajanja pouka predznanju nadarjenim učencem. 
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6.1.1.6 Presojanje pomena prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na to, ali 

so se učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka 

Zanimalo nas je, kako ocenjujejo pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev učitelji, ki 

so se že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka, in kako učitelji, ki se v ta namen še 

niso dodatno usposabljali.  

Graf 7: Pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na to, ali so se učitelji že 

dodatno usposabljali za prilagajanje pouka – povprečne ocene 

 

Iz grafa 7 lahko vidimo, da so učitelji, ki so se dodatno usposabljali, v povprečju višje ocenili 

pomen prilagajanja vsem značilnostim učencev. 

Ugotavljali smo še, ali ostajajo statistično pomembne razlike med ocenami učiteljev, ki so 

se že usposabljali za prilagajanje pouka, in med tistimi, ki se še niso.  

Preglednica 24: Pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na to, ali so se 

učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka – t-preizkus 

Pomen prilagajanja pouka 

značilnostim učencev 

Že usposabljali 

Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 

Pomen prilagajanja pouka F p T g p 

Predznanju učencev z učnimi težavami 2,048 0,153 2,152 716 0,032 

Predznanju nadarjenih učencev 0,356 0,551 0,935 715 0,350 

Interesom učencev 0,140 0,708 1,141 713 0,254 
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*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-

preizkusa. 

T-preizkus je pokazal (preglednica 24), da so med njimi statistično pomembne razlike v 

ocenah pomena prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami (p = 0,032). 

Ugotovili smo, da učitelji, ki so se že usposabljali na tem področju, statistično pomembno 

višje ocenjujejo pomen prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami. 

6.1.2 Presojanje potrebe po učiteljevem prilagajanju pouka značilnostim učencev 

Zanimalo nas je mnenje učiteljev o tem, kako pogosto bi bilo treba prilagajati pouk različnim 

značilnostim učencev, in sicer predznanju učencev z učnimi težavami, predznanju 

nadarjenih učencev in učenčevim interesom. Pogostost so ocenjevali na petstopenjski 

deskriptivni ocenjevalni lestvici, pri čemer so izbirali med 1 – Nikoli ali zelo redko, 2 – V 

približno četrtini vseh ur, 3 – V približno polovici vseh ur, 4 – V približno treh četrtinah vseh 

ur in 5 – Vsako uro ali skoraj vsako uro. 

Ugotovili smo, da učitelji v povprečju najvišje ocenjujejo potrebo po prilagajanju pouka 

predznanju učencev z učnimi težavami (x̅ = 3,56), sledi potreba po prilagajanju pouka 

predznanju nadarjenih učencev (x̅ = 3,49), najnižje pa ocenjujejo potrebo po prilagajanju 

pouka interesom učencev (x̅ = 2,72).  

Graf 8: Potreba po prilagajanju pouka značilnostim učencev – povprečna ocena 

 

Zanimiva je razporeditev ocen učiteljev o pogostosti potrebe prilagajanja pouka različnih 

značilnostim učencev.  
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Iz grafa 9 lahko razberemo, da dobra četrtina (25,4 %) učiteljev meni, da bi bilo treba pouk 

prilagajati predznanju učencev z učnimi težavami vsako ali skoraj vsako uro, skoraj enak 

delež (25,3 %), da v približno treh četrtinah vseh ur, in 29,9 %, da v približno polovici vseh 

ur. Zanimivo je, da so ob precej podobni povprečni oceni potrebe po prilagajanju pouka 

predznanju nadarjenih učencev deleži pogostosti potrebe precej drugače razporejeni. 

Učitelji namreč v največjih deležih menijo, da bi bilo treba pouk prilagajati v približno treh 

četrtinah vseh ur (30,1 %) in v približno polovici vseh ur (29,9 %). Precej manjši delež (19,9 

%) jih meni, da bi bilo pouk treba prilagajati vsako ali skoraj vsako uro. Deleži ocen 

pogostosti tudi kažejo, da anketiranci potrebo po prilagajanju pouka učenčevim interesom 

ocenjujejo nižje in se v primerjavi z drugimi značilnostmi učencev odločajo, da je treba pouk 

manj pogosto prilagajati interesom učencev. Tudi pri tej značilnosti učencev se jih 30,3 % 

odloča za oceno v približno polovici vseh ur, kar je podobno kot pri prilagajanju pouka 

predznanju nadarjenih in predznanju učencev s posebnimi potrebami. Razlika je v tem, da 

največji delež (43,1 %) učiteljev meni, da bi bilo treba pouk prilagajati interesom učencev le 

v približno četrtini vseh ur. Kar 6,3 % učiteljev tudi meni, da učenčevemu interesu ni treba 

nikoli oz. je treba zelo redko prilagajati pouk, medtem ko je delež te ocene pri prilagajanju 

pouka predznanju učencev občutno nižji (0,8 %).  

Graf 9: Potreba po prilagajanju pouka značilnostim učencev – odstotki 
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Predstavljamo statistično pomembne razlike v ocenah učiteljev glede na spol in delovno 

mesto, saj smo le pri teh skupinah učiteljev ugotovili statistično pomembne razlike v presoji 

potrebe po prilagajanju pouka različnim značilnostim učencev.  

6.1.2.1 Presojanje potrebe po prilagajanju pouka značilnostim učencev glede na 

spol učiteljev 

Iz spodnjega grafa je razvidno, da so ženske potrebo po prilagajanju pouka vsem trem 

značilnostim ocenile višje kot moški.   

Graf 10: Potreba po prilagajanju pouka značilnostim učencev glede na spol učiteljev – 

povprečne ocene 

 

Ženske v povprečju menijo, da bi bilo treba najpogosteje pouk prilagajati predznanju 

učencev z učnimi težavami (x̅ = 3,61), moški pa predznanju nadarjenih učencev (x̅ = 3,17), 

pri čemer je treba poudariti, da je tudi pri ženskah te ocena visoka (x̅ = 3,52). 

Preglednica 25: Potreba po prilagajanju pouka značilnostim učencev glede na spol učiteljev 

– t-preizkus 

Potreba po prilagajanjau pouka       
značinostim učencev 

Spol  

Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 

Značilnosti učencev F p t g P 

Predznanju učencev z učnimi 
težavami 

1,014 0,314 3,838 721 0,000 

Predznanju nadarjenih učencev 1,813 0,179 2,527 720 0,012 

Interesom učencev 1,813 0,179 2,718 718 0,007 
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*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

T-preizkus je pokazal, da so ženske statistično pomembno višje ocenile potrebo po 

pogostosti prilagajanja pouka vsem trem značilnostim0 učencev. 

6.1.2.2 Presojanje potrebe po prilagajanju pouka značilnostim učencev glede na 

delovno mesto učiteljev 

Zanimalo nas je tudi, kako učitelji na različnih delovnih mestih ocenjujejo potrebo po 

pogostosti prilagajanja pouka.  

Graf 11: Potreba po prilagajanju pouka značilnostim učencev glede na delovno mesto 

učiteljev – povprečne ocene 

 

Ugotovili smo, da anketiranci, ki smo jih uvrstili v kategorijo drugi strokovni delavci, najvišje 

ocenjujejo potrebo po pogostosti prilagajanja pouka vsem naštetim značilnostim učencev. 

Ta podatek niti ni presenetljiv, saj med druge strokovne delavce sodijo specialni pedagogi, 

pedagogi in drugi svetovalni delavci, ki imajo specialno strokovno znanje za individualno 

delo z otroki in zaradi narave svojega dela več priložnosti za individualno spoznavanje in 

prilagojeno delo s posameznimi učenci. 
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Preglednica 26: Potreba po prilagajanju pouka značilnostim učencev glede na delovno 

mesto učiteljev – Levenov preizkus 

 

Potreba po prilagajanjau pouka 
značinostim učencev 

Delovno mesto 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 P F P p 

Predznanju učencev z učnimi 
težavami 

1,065 3 719 0,363 4,593 0,003 (2-3) 0,005** 

Predznanju nadarjenih učencev 0,012 3 718 0,998 0,766 0,514 // 

Interesom učencev 2,639 3 716 0,049 // // // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno mesto: 1 – vzgojiteljice; 2 – učitelji razrednega pouka; 3 – 
učitelji predmetnega pouka; 4 – drugi. 

Ugotovili smo tudi, da učitelji razrednega pouka statistično pomembno višje ocenjujejo 

potrebo po pogostosti prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami kot učitelji 

predmetnega pouka, medtem ko pri ocenah potrebe po prilagajanju pouka drugim 

značilnostih učencev med različnimi skupinami anketirancev nismo ugotovili statistično 

pomembnih razlik (preglednica 26). 

6.1.2.3 Presojanje potrebe po prilagajanju pouka značilnostim učencev glede na to, 

ali so se učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka 

Rezultate o ocenah potrebe po prilagajanju pouka značilnostim učencev smo preučili tudi 

glede na to, ali so se učitelji že dodatno strokovno usposabljali za prilagajanje pouka ali ne.  

Graf 12: Potreba po prilagajanju pouka značilnostim učencev glede na to, ali so se učitelji 

že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka – povprečne ocene 
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Preglednica 27: Ocene potrebe po prilagajanju pouka značilnostim učencev glede na to, ali 

so se učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka – t-preizkus 

 

Potreba po prilagajanjau pouka 
značinostim učencev 

Že usposabljali 

Levenov preizkus  T-preizkus* 

F p t g p 

Predznanju učencev z učnimi težavami 0,272 0,602 2,241 718 0,025 

Predznanju nadarjenih učencev 0,169 0,682 1,649 717 0,100 

Interesom učencev 0,006 0,938 1,375 715 0,169 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

Ugotovili smo, da so učitelji, ki so se že usposabljali na tem področju, statistično pomembno 

višje ocenili potrebo po prilagajanja pouka učencem z učnimi težavami (p = 0,025) kot 

učitelji, ki se še niso. Ti rezultati so usklajeni z njihovimi ocenami pomena prilagajanja pouka, 

pri katerih so pomen prilagajanja pouka učencem z učnimi težavami prav tako ocenili višje 

anketiranci, ki so se že dodatno usposabljali v primerjavi s tistimi, ki se niso. 

Domnevamo lahko, da se učitelji, ki se v večji meri zavedajo razlik med učenci in pomena 

njihovega upoštevanja pri pouku, tega tudi pogosteje poslužujejo v praksi, pa tudi, da v večji 

meri čutijo potrebo po dodatnem usposabljanju na tem področju.  

6.1.3 Presojanje pomena  učiteljevega prilagajanja različnih elementov pouka 

Za bolj celostno razumevanje, kaj se učiteljem zdi pomembno prilagajati pri pouku, smo jih 

prosili, da ocenijo pomen prilagajanja različnih elementov pouka. Med te smo šteli učne 

vsebine, učne oblike, metode dela, učna sredstva in pripomočke, število in zahtevnost nalog, 

trajanje dejavnosti in učno okolje. Vsako postavko so ocenjevali na lestvici od 1 – Ni 

pomembno, 2 – Je malo pomembno, 3 – Je srednje pomembno, 4 – Je precej pomembno 

do 5 – Je zelo pomembno. 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka 
predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija 

 

152 

 

Graf 13: Pomen učiteljevega prilagajanja različnih elementov pouka – povprečne ocene 

 

Ugotovili smo, da so učitelji najvišje ocenili pomen prilagajanja učnih metod (x̅ = 4,34) in 

zahtevnosti nalog (x̅ = 4,33). Učitelji so s povprečno oceno, višjo od štiri, ocenili še pomen 

prilagajanja učnih oblik, trajanja dejavnosti, učnih sredstev in pripomočkov ter števila nalog. 

Graf 14: Pomen učiteljevega prilagajanja različnih elementov pouka – odstotni deleži 
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Učitelji so pomen prilagajanja obeh elementov pouka v približno 90 % ocenili, da je precej 

ali zelo pomembno. Pri ocenah pomena prilagajanja teh elementov pouka je v približno 50 

% zastopano mnenje, da je to precej pomembno. Učitelji so v povprečju najnižje ocenili 

pomen prilagajanja učnih vsebin (x̅ = 3,8) in učnega okolja (x̅ = 3,78). Prilagajanje teh 

elementov pouka se zdi več ko 30 % učiteljev srednje ali malo pomembno in celo 

nepomembno. 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo statistično pomembne razlike v oceni pomena 

prilagajanja različnih elementov pouka glede na demografske značilnosti učiteljev. 

6.1.3.1 Presojanje pomena  prilagajanja različnih elementov pouka glede na spol 

učiteljev 

Podatki v grafu 15 prikazujejo, da so ženske in moški precej usklajeni pri oceni pomena 

prilagajanja različnih elementov pouka.  

Graf 15: Pomen prilagajanja različnih elementov pouka glede na spol učiteljev – povprečne 

ocene 
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Oboji so kot prve štiri z najvišjo povprečno oceno ocenili pomen prilagajanja metod dela, 

zahtevnosti nalog, učnih oblik in trajanja dejavnosti.  

Preglednica 28: Pomen prilagajanja različnih elementov pouka glede na spol učiteljev – t-

preizkus 

 

Pomen prilagajanja različnih 
elementov pouka 

Spol 

Levenov preizkus T-preizkus* 

F p t g p 

Metod dela 1,380 0,241 1,007 717 0,314 

Zahtevnosti nalog  1,339 0,248 2,787 717 0,005 

Učnih oblik 1,173 0,279 1,308 718 0,191 

Trajanja dejavnosti 1,213 0,271 1,700 717 0,090 

Učnih sredstev in pripomočkov 0,481 0,488 2,815 717 0,005 

Števila nalog 0,001 0,975 2,081 716 0,038 

Učnih vsebin 4,049 0,045 2,006 71,753 0,049 

Učnega okolja  3,989 0,046 1,212 70,076 0,229 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

Podatki v preglednici 28 kažejo, da so ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc 

t-testi in aproksimativni t-testi med moškimi in ženskami pokazali statistično pomembne 

razlike v ocenah pomena prilagajanja učnih vsebin (p = 0,049), učnih sredstev in 

pripomočkov (p = 0,005) ter števila (p = 0,038) in zahtevnosti nalog (p = 0,005) pri pouku. V 

vseh primerih so pomen prilagajanja višje ocenile ženske. 

6.1.3.2 Presojanje pomena  prilagajanja različnih elementov pouka glede na 

delovno dobo učiteljev 

Nadalje smo ugotovili statistično pomembne razlike v oceni pomena prilagajanja različnih 

elementov pouka glede na delovno dobo učiteljev.  
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Graf 16: Pomen prilagajanja elementov pouka glede na delovno dobo učiteljev – povprečne 

ocene 
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zavedajo učitelji z več kot trideset let delovne dobe, ki le enega izmed osmih elementov 
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dobo od devetnajst do trideset let, ki dva elementa pouka ocenjujejo s povprečno oceno, 

nižjo od štiri (učno okolje in učne vsebine). Učitelji z delovno dobo od sedem do osemnajst 

let in od štiri do šest let so tri elemente pouka ocenili z oceno nižjo od štiri (učno okolje, učne 

vsebine in število nalog). Najmanjši pomen pa prilagajanju različnih elementov pouka 

pripisujejo učitelji na začetku svoje poklicne poti, ki od osmih kar štiri elemente ocenjujejo z 

oceno, nižjo od štiri (učno okolje, učne vsebine, število nalog in trajanje dejavnosti). 

Preglednica 29: Pomen prilagajanja elementov pouka glede na delovno dobo učiteljev – 

Levenov preizkus 

Pomen prilagajanja 
različnih elementov 
pouka 

Delovna doba 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Učnih vsebin 1,251 4 716 0,288 3,258 0,012 (3-5) 0,015** 

Učnih oblik 0,669 4 715 0,613 0,639 0,634 // 

Metod dela 0,246 4 714 0,912 0,736 0,567 // 

Učnih sredstev in 
pripomočkov 

0,682 4 714 0,604 0,879 0,476 // 

Števila nalog 1,874 4 713 0,113 1,500 0,200 // 

Zahtevnosti nalog 2,780 4 714 0,026 // // (1-4) 0,046** 

(1-5) 0,012** 

(2-4) 0,041** 

(2-5) 0,010** 

Trajanja dejavnosti 
učencev 

1,062 4 714 0,374 1,511 0,197 // 

Učnega okolja 2,783 4 711 0,026 // // // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine učiteljev glede na delovno dobo: 1 – od 1 do 3 let; 2 – od 4 do 6 let; 3 – od 7 do 18 let; 4 – od 19 do 
30 let; 5 – več kot 30 let. 

Preizkusa Bonferroni Post Hoc Test in Tamhane Post Hoc Test (preglednica 29) sta 

pokazala statistično pomembne razlike v oceni pomena prilagajanja učnih vsebin in 

zahtevnosti nalog pri pouku. Ta testa tudi kažeta razlike med skupinami.  

Ugotovili smo, da učitelji z več kot devetnajst let delovne dobe statistično višje od učiteljev 

z manj kot šest let delovne dobe ocenjujejo pomen prilagajanja zahtevnosti nalog pri pouku 

in da učitelji z več kot trideset let delovne dobe statistično višje kot učitelji z od sedem do 

osemnajst let delovne dobe ocenjujejo pomen prilagajanja učnih vsebin. 
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6.1.3.3 Presojanje pomena  prilagajanja različnih elementov pouka glede na 

delovno mesto učiteljev 

Zanimalo nas je tudi, kako učitelji, ki so zaposleni na različnih delovnih mestih, presojajo 

pomen prilagajanja razlilnih elementov pouka.   

Graf 17: Pomen prilagajanja elementov pouka glede na delovno mesto učiteljev – povprečne 

vrednosti 

 

Iz grafa 17 lahko razberemo, da le vzgojiteljice pomen prilagajanja vseh naštetih elementov 

pouka ocenjujejo s povprečno oceno, višjo od štiri. Učitelji razrednega pouka in drugi 

strokovni delavci s povprečno oceno, nižjo kot štiri, ocenjujejo le pomen prilagajanja učnega 
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okolja in učnih vsebin. Učitelji predmetnega pouka pa z oceno, višjo od štiri, ocenjujejo le 

pomen treh izmed osmih elementov pouka, in sicer prilagajanje zahtevnosti nalog, metod 

dela in učnih oblik. Učitelji predmetnega pouka izmed vseh skupin učiteljev vse elemente 

pouka razen prilagajanja učnih vsebin ocenjujejo z najnižjo povprečno oceno. Vzgojiteljice 

in učitelji razrednega pouka so od vseh elementov prilagajanja pouka najvišje ocenili pomen 

prilagajanja zahtevnosti nalog pri pouku, medtem ko so učitelji predmetnega pouka in drugi 

strokovni delavci najvišje ocenili pomen prilagajanja metod dela pri pouku. 

Preglednica 30: Pomen prilagajanja elementov pouka glede na delovno mesto učiteljev – 

Levenov preizkus 

Pomen prilagajanja 
različnih elementov 
pouka 

Delovno mesto 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Učnih vsebin 4,579 3 717 0,003 // // // 

Učnih oblik 0,422 3 716 0,738 1,105 0,346 // 

Metod dela 1,665 3 715 0,173 1,507 0,211 // 

Učnih sredstev in 
pripomočkov 

0,019 3 715 0,997 3,761 0,011 (2-3) 0,008** 

Števila nalog 2,023 3 714 0,109 8,876 0,000 (2-3) 0,000** 

Zahtevnosti nalog 2,831 3 715 0,038 // // (2-3) 0,000** 

Trajanja dejavnosti 
učencev 

2,074 3 715 0,102 4,055 0,007 (2-3) 0,008** 

Učnega okolja 4,476 3 712 0,004 // // (2-3) 0,000** 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno mesto: 1 – vzgojiteljice; 2 – učitelji razrednega pouka; 3 – 
učitelji predmetnega pouka; 4 – drugi. 

Ugotovili smo (preglednica 30), da med skupinami učiteljev obstajajo statistično pomembne 

razlike v oceni pomena prilagajanja učnih sredstev in pripomočkov (p = 0,008), števila (p = 

0,000) in zahtevnosti nalog (p = 0,000), trajanja dejavnosti (p = 0,008) in učnega okolja pri 

pouku (0,000). Tamhane in Bonferroni test sta pokazala, da obstajajo statistično pomembne 

razlike med ocenami učiteljev razrednega in predmetnega pouka. Učitelji razrednega pouka 

so statistično pomembno višje ocenili vse naštete elemente pouka, medtem ko pri ocenah 

pomena prilagajanja učnih vsebin, učnih oblik in metod dela ni bilo statistično pomembnih 

razlik med učitelji na različnih delovnih mestih. 
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6.1.3.4 Presojanje pomena  prilagajanja različnih elementov pouka glede na 

strokovni naziv učiteljev 

Podatki v grafu 18 kažejo, da se pomena prilagajanja različnih elementov pouka najbolj 

zavedajo učitelji z višjim nazivom, vendar ne svetniki, ampak mentorji in svetovalci. 

Graf 18: Pomen prilagajanja elementov pouka glede na strokovni naziv učiteljev – 

povprečne ocene 

 

Svetovalci izmed osmih elementov le dveh (učno okolje in učne vsebine) ne ocenjujejo s 
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ocenjujejo le štiri elemente izmed osmih. Oboji tako ocenjujejo pomen prilagajanja učnih 

sredstev in pripomočkov, zahtevnosti nalog, učnih oblik in učnih metod dela.  

Preglednica 31: Pomen prilagajanja elementov pouka glede na strokovni naziv učiteljev – 

Levenov preizkus 

Pomen prilagajanja 
različnih elementov 
pouka 

Strokovni naziv  

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Učnih vsebin 1,896 3 717 0,129 2,251 0,081 // 

Učnih oblik 0,249 3 716 0,862 0,022 0,996 // 

Metod dela 1,354 3 715 0,256 0,596 0,618 // 

Učnih sredstev in 
pripomočkov 

0,791 3 715 0,499 3,537 0,014 (1-2) 0,023** 

Števila nalog 0,664 3 714 0,574 3,716 0,011 (1-3) 0,012** 

Zahtevnosti nalog 1,528 3 715 0,206 10,41
6 

0,000 (1-2) 0,002** 

(1-3) 0,000** 

Trajanja dejavnosti 
učencev 

3,258 3 715 0,021 // // // 

Učnega okolja 2,794 3 712 0,040 // // // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine učiteljev glede na strokovni naziv: 1 – brez naziva; 2 – mentor; 3 – svetovalec; 4 – svetnik. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je enosmerna analiza variance 

ANOVA (preglednica 31) med učitelji z različnim strokovnim nazivom pokazala statistično 

pomembne razlike v oceni pomena prilagajanja učnih sredstev in pripomočkov ter števila in 

zahtevnosti nalog. Tamhanejev in Boinferronijev test (v prilogi) pa sta pokazala, da pri teh 

ocenah obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji brez naziva ter mentorji in 

svetovalci. Ugotovili smo, da so mentorji (x̅ = 4,31) in svetovalci (x̅ = 4,44) statistično 

pomembno višje ocenili pomen prilagajanja zahtevnosti nalog kot učitelji brez naziva (x̅ = 

4,00). Svetovalci so statistično pomembno višje ocenili prilagajanje števila nalog pri pouku 

kot učitelji brez naziva. Posebej zanimivo je, da so učitelji brez naziva statistično pomembno 

višje ocenili pomen prilagajanja učnih sredstev in pripomočkov pri pouku kot mentorji.  

6.1.3.5 Presojanje pomena  prilagajanja različnih elementov pouka glede na to, ali 

so se učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka 
predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija 

 

161 

 

Iz podatkov v grafu 19 vidimo, da so učitelji, ki so se že dodatno usposabljali za prilagajanje 

pouka učencem, v povprečju pomen sedmih izmed osmih elementov ocenili višje kot tisti, ki 

se še niso dodatno izobraževali.  

Graf 19: Pomen prilagajanja različnih elementov pouka glede na to, ali so se učitelji že 

dodatno usposabljali za prilagajanje pouka – povprečne ocene 

 

Obe skupini učiteljev sta enako in z najnižjo povprečno oceno ocenili pomen prilagajanja 

učnega okolja (x̅ = 3,78).  
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Preglednica 32: Pomen prilagajanja različnih elementov pouka glede na to, ali so se učitelji 

že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka – t-preizkus 

 

Pomen prilagajanja različnih 
elementov pouka 

Že usposabljali 

Levenov preizkus T-preizkus* 

F p t g p 

Učnih vsebin 0,113 0,736 0,524 716 0,600 

Učnih oblik 1,090 0,297 0,583 715 0,560 

Metod dela 0,001 0,972 0,550 714 0,582 

Učnih sredstev in pripomočkov 11,178 0,001 0,933 701,498 0,351 

Števila nalog 4,336 0,038 1,437 696,096 0,151 

Zahtevnosti nalog  2,730 0,099 2,762 714 0,006 

Trajanja dejavnosti 5,306 0,022 1,752 683,613 0,080 

Učnega okolja  0,216 0,643 0,023 711 0,982 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhoden Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

Ugotovili smo, da sta ti skupini učiteljev statistično pomembno različno ocenili le pomen 

prilagajanja zahtevnosti nalog pri pouku (p = 0,006). 

6.1.4 Presojanje pomena  prilagajanja pouka v različnih etapah učne ure 

Vprašali smo se tudi, kako pomembno se zdi učiteljem prilagajanje pouka učencem v 

različnih etapah učne ure. 

Preglednica 33: Pomen prilagajanja pouka v različnih etapah učne ure 

Pomen 
prilagajanja 
pouka 

NI 
pomembno. 

Je MALO 
pomembno. 

Je 
SREDNJE 

pomembno. 

Je PRECEJ 
pomembno. 

Je ZELO 
pomembno. 

x̅ SD 

Pri uvajanju 2,10 % 16,00 % 30,20 % 33,20 % 18,50 % 3,50 1,033 

Pri obravnavi 
nove učne 
snovi 

0,30 % 1,50 % 11,60 % 41,30 % 45,30 % 4,30 0,753 

Pri urjenju 
spretnosti 

0,10 % 1,10 % 13,20 % 48,20 % 37,40 % 4,22 0,719 

Pri ponavljanju 0,10 % 1,90 % 20,80 % 47,60 % 29,40 % 4,04 0,769 

Pri preverjanju 
znanja 

0,80 % 4,00 % 18,40 % 47,40 % 29,40 % 4,00 0,845 

Pri ocenjevanju 
znanja 

1,50 % 3,90 % 18,60 % 41,40 % 34,50 % 4,03 0,908 

 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka 
predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija 

 

163 

 

Vidimo (preglednica 33), da so učitelji najvišje ocenili pomen prilagajanja pouka pri 

obravnavanju nove učne snovi (x̅ = 4,30) in urjenju spretnosti (x̅ = 4,22). Pri prilagajanju v 

etapi obravnave nove učne snovi v največjem deležu (45,3 %) menijo, da je to zelo 

pomembno, medtem ko za prilagajanja pri urjenju spretnosti (48,2 %) in ponavljanju (47,6 

%) v največjem deležu menijo, da je precej pomembno.  

Podrobneje predstavljamo statistično pomembne razlike v oceni pomena prilagajanja pouka 

učencem v različnih etapah učne ure glede na spol, delovno dobo in strokovni naziv 

strokovnih delavcev, saj je pri teh skupinah strokovnih delavcev prišlo do statistično 

pomembnih razlik v oceni pomena. 

6.1.4.1 Presojanje pomena  prilagajanja pouka v različnih etapah učne ure glede na 

spol učiteljev 

Ženske in moški so bili pri ocenjevanju pomena prilagajanja pouka v različnih etapah učne 

ure precej usklajeni (preglednica 34).  

Preglednica 34: Pomen prilagajanja pouka v različnih etapah učne ure glede na učiteljev 

spol – t-preizkus 

 

Pomen prilagajanja 
pouka v različnih 
etapah učne ure 

Spol 

Ženske Moški Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 

x̅ SD x̅ SD F p t g p 

Pri uvajanju 3,50 1,045 3,54 0,913 2,705 0,100 0,313 721 0,754 

Pri obravnavi nove 
učne snovi 

4,31 0,747 4,17 0,814 0,175 0,676 1,360 720 0,174 

Pri urjenju 
spretnosti 

4,24 0,706 3,97 0,803 0,002 0,966 2,880 720 0,004 

Pri ponavljanju 4,07 0,771 3,78 0,706 0,088 0,766 2,879 718 0,004 

Pri preverjanju 
znanja 

4,02 0,840 3,81 0,877 2,012 0,157 1,917 720 0,056 

Pri ocenjevanju 
znanja 

4,05 0,902 3,87 0,959 0,968 0,325 1,481 717 0,139 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhoden Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

Oboji so z najvišjo povprečno oceno ocenili pomen prilagajanja pouka pri obravnavi nove 

učne snovi, in sicer ženske s povprečno oceno 4,31, moški pa 4,17, ter z najnižjo povprečno 

oceno pomen prilagajanja pouka pri uvajanju. 
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Preglednica 34 kaže tudi statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami v ocenah 

pomena prilagajanja pouka učencem pri urjenju spretnosti (t = 2,880, g = 720, p = 0,004) in 

ponavljanju (t = 2,879, g = 718, p = 0,004). Ugotovili smo, da ženske statistično višje kot 

moški ocenjujejo pomen prilagajanja v teh etapah učne ure. 

6.1.4.2 Presojanje pomena  prilagajanja pouka v različnih etapah učne ure glede na 

delovno dobo učiteljev 

Zanimalo nas je tudi, kako so pomen prilagajanja pouka v razlilnih etapah učne ure presojali 

učitelji z različno dolgo delovno dobo. 

Preglednica 35: Pomen prilagajanja pouka v različnih etapah učne ure glede na učiteljevo 

na delovno dobo – povprečne ocene 

Pomen 
prilagajanja 
pouka v različnih 
etapah učne ure 

Delovna doba 

1–3 let 4–6 let 7–18 let 19–30 let Več kot 30 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD 

Pri uvajanju 3,55 1,092 3,44 1,181 3,41 1,072 3,55 0,991 3,59 0,951 

Pri obravnavi 
nove učne snovi 

4,36 0,742 4,10 0,839 4,30 0,798 4,27 0,721 4,43 0,669 

Pri urjenju 
spretnosti 

4,00 0,612 3,94 0,659 4,23 0,765 4,24 0,678 4,32 0,734 

Pri ponavljanju 3,79 0,781 3,92 0,634 4,08 0,768 4,04 0,775 4,12 0,804 

Pri preverjanju 
znanja 

3,97 0,728 3,76 0,744 3,97 0,905 4,05 0,816 4,11 0,835 

Pri ocenjevanju 
znanja 

3,94 0,747 3,78 0,771 3,99 1,008 4,05 0,849 4,25 0,876 

 

Učitelji vseh skupin so najnižje ocenili pomen prilagajanja pouka v učni etapi uvajanja in 

najvišje v učni etapi obravnave nove učne snovi.  
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Preglednica 36: Pomen prilagajanja pouka v različnih etapah učne ure glede na učiteljevo 

na delovno dobo – Levenov preizkus 

 

Pomen prilagajanja pouka v 
različnih etapah učne ure 

Delovna doba 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Pri uvajanju 2,016 4 718 0,090 0,915 0,455 // 

Pri obravnavi nove učne 
snovi 

1,326 4 717 0,259 1,743 0,139 // 

Pri urjenju spretnosti 4,243 4 717 0,002 // // (2-4) 0,047** 

(2-5) 0,020** 

Pri ponavljanju 1,280 4 715 0,276 1,617 0,168 // 

Pri preverjanju znanja 0,819 4 717 0,513 1,738 0,140 // 

Pri ocenjevanju znanja 1,418 4 714 0,226 2,672 0,031 (2-5) 0,028** 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno dobo: 1 – od 1 do 3 let; 2 – od 4 do 6 let; 3 – od 7 do 18 let; 
4 – od 19 do 30 let; 5 – več kot 30 let. 

Ugotovili smo, da so učitelji z delovno dobo od 4 do 6 let statistično pomembno nižje kot 

učitelji z delovno dobo več kot 19 let ocenili pomen prilagajanja pouka pri urjenju spretnosti 

in nižje kot učitelji z delovno dobo več kot 30 let prilagajanje pouka pri ocenjevanju znanja. 

6.1.4.3 Presojanje pomena  prilagajanja pouka v različnih etapah učne ure glede na 

strokovni naziv  učiteljev 

Preglednica 37: Pomen prilagajanja pouka v različnih etapah učne ure glede na strokovni 

naziv učiteljev – povprečne ocene 

 

Pomen prilagajanja pouka v 
različnih etapah učne ure 

Strokovni naziv  

Brez naziva Mentor Svetovalec Svetnik 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD 

Pri uvajanju 3,53 1,184 3,37 1,058 3,55 0,973 3,73 0,984 

Pri obravnavi nove učne snovi 4,25 0,863 4,24 0,813 4,33 0,685 4,46 0,683 

Pri urjenju spretnosti 3,97 0,764 4,21 0,748 4,28 0,687 4,27 0,610 

Pri ponavljanju 3,87 0,775 4,01 0,788 4,11 0,751 4,02 0,758 

Pri preverjanju znanja 3,82 0,863 3,96 0,899 4,09 0,804 3,98 0,785 

Pri ocenjevanju znanja 3,83 0,883 4,02 0,942 4,11 0,874 4,00 0,989 
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Tudi strokovni delavci z različnimi strokovnimi nazivi so najnižje ocenili pomen prilagajanja 

pouka v učni etapi uvajanja in najvišje v učni etapi obravnave nove učne snovi.  

Preglednica 38: Pomen prilagajanja pouka v različnih etapah učne ure glede na strokovni 
naziv učiteljev – Levenov preizkus 

 

Pomen prilagajanja pouka v 
različnih etapah učne ure 

Strokovni naziv 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Pri uvajanju 3,575 3 719 0,014 // // // 

Pri obravnavi nove učne snovi 2,548 3 718 0,055 1,509 0,211 // 

Pri urjenju spretnosti 
1,061 3 718 0,365 4,814 0,003 

(1-2) 0,031** 

(1-3) 0,001** 

Pri ponavljanju 0,572 3 716 0,634 2,628 0,049 (1-3) 0,044** 

Pri preverjanju znanja 1,504 3 718 0,212 2,818 0,038 (1-3) 0,040** 

Pri ocenjevanju znanja 0,090 3 715 0,965 2,383 0,068 // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na strokovni naziv: 1 – brez naziva; 2 – mentor; 3 – svetovalec; 4 – 
svetnik. 

Iz preglednice 38 lahko razberemo, da je ob upoštevanju predpostavke o homogenosti 

variance enosmerna analiza variance ANOVA med strokovnimi delavci z različnim 

strokovnim nazivom pokazala statistično pomembne razlike v oceni pomena prilagajanja 

pouka pri urjenju spretnosti (p = 0,003) in oceni pomena prilagajanja pouka pri 

ponavljanju (p = 0,049) in preverjanju znanja (p = 0,038). Na podlagi preizkusa Bonferroni 

Post Hoc Test smo ugotovili statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci brez 

naziva, mentorji in svetovalci. Strokovni delavci brez strokovnega naziva so statistično 

pomembno nižje ocenili pomen prilagajanja pouka pri urjenju spretnosti kot njihovi kolegi 

mentorji in svetovalci ter nižje kot svetovalci pri ponavljanju in preverjanju znanja.  

6.1.4.4 Presojanje pomena  prilagajanja pouka v različnih etapah učnega procesa 

glede na to, ali so se učitelji  že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka 

Ugotavljali smo razlike v presojanju pomena prilagajanja pouka v različnih etapah učnega 

procesa med učitelji, ki so se že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka, in učitelji, ki se 

še niso. 
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Preglednica 39: Pomen prilagajanja pouka v različnih etapah učne ure glede na to, ali so se 

učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka – t-preizkus 

 

Prilagajanje v 
različnih etapah 
učne ure: 

Že usposabljali Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 
Da. Ne. 

x̅ SD x̅ SD F p t g p 

Pri uvajanju 3,48 1,041 3,51 1,022 0,215 0,643 –0,422 718 0,673 

Pri obravnavi nove 
učne snovi 

4,31 0,724 4,28 0,792 2,952 0,086 0,569 717 0,569 

Pri urjenju spretnosti 4,28 0,734 4,14 0,691 7,200 0,007 2,512 684,184 0,012 

Pri ponavljanju 4,07 0,792 4,01 0,742 5,165 0,023 1,125 685,498 0,261 

Pri preverjanju znanja 4,01 0,838 4,0 0,858 0,040 0,842 0,154 717 0,878 

Pri ocenjevanju znanja 4,06 0,914 4,01 0,896 0,342 0,559 0,676 714 0,499 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhoden Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

T-preizkus kaže (preglednica 39), da strokovni delavci, ki so se že dodatno usposabljali za 

prilagajanje pouka, statistično pomembno višje ocenjujejo pomen prilagajanja pouka v etapi 

urjenja spretnosti kot tisti, ki se še niso dodatno usposabljali.  

6.1.5 Presojanje pomena  učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem 

pristopu 

Zanimalo nas je tudi presojanje pomena učiteljevega ravnanja, ki temelji na 

individualiziranem pristopu in poudarja njegovo upoštevanje različnosti učencev.  

Preglednica 40: Pomen učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem pristopu – 

povprečne ocene 

Pomen učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem pristopu x̅ SD 

Posredovanje novih informacij na različne načine 4,40 0,631 

Spodbujanje posameznih učencev glede na njihove zmožnosti 4,61 0,562 

Posredovanje povratne informacije posameznim učencem 4,53 0,623 

 

Ugotovili smo, da učitelji najvišje ocenjujejo pomen učiteljevega spodbujanja posameznih 

učencev glede na njihove zmožnosti (x̅ = 4,61). 
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Predstavljamo razlike v ocenah strokovnih delavcev glede na tiste socialno-demografske 

značilnosti, pri katerih so se pokazale statistično pomembne razlike. To so spol, delovno 

mesto in stopnja izobrazbe. 

6.1.5.1 Presojanje pomena  učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem 

pristopu, glede na spol učiteljev 

Podatki v spodnji preglednici kažejo, da ženske statistično višje ocenjujejo pomen 

spodbujanja posameznih učencev glede na njihove zmožnosti in pomen posredovanja 

povratne informacije posameznim učencem. 

Preglednica 41: Pomen učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem pristopu glede 

na spol učiteljev  – t-preizkus 

Pomen učiteljevega 
ravnanja, ki temelji na 
individualiziranem 
pristopu 

Spol Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 
Ženske Moški 

x̅ SD x̅ SD F p t g p 

Posredovanje novih 
informacij na različne načine 

4,41 0,630 4,27 0,627 0,891 0,346 1,677 721 0,094 

Spodbujanje posameznih 
učencev glede na njihove 
zmožnosti 

4,63 0,543 4,40 0,708 20,019 0,000 2,530 69,127 0,014 

Posredovanje povratne 
informacije posameznim 
učencem 

4,54 0,611 4,35 0,722 6,678 0,010 2,080 70,742 0,041 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

6.1.5.2 Presojanje pomena  učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem 

pristopu, glede na delovno mesto učiteljev 

Ugotavljali smo tudi razlike v presoji pomena učiteljevega ravnanja glede na delovno mesto 

učiteljev. Iz povprečnih vrednosti ocen vidimo (preglednica 42), da vse skupine učiteljev, 

razen vzgojiteljic, v povprečju najvišje ocenjujejo pomen spodbujanja posameznih učencev 

glede na njihove zmožnosti. 
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Preglednica 42: Pomen učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem pristopu, 

glede na delovno mesto učiteljev – povprečne ocene 

 

Pomen učiteljevega 
ravnanja, ki temelji na 
individualiziranem pristopu 

Delovno mesto 

Vzgojiteljice Učitelji 
razrednega 

pouka 

Učitelji 
predmetnega 

pouka 

Drugi 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD 

Posredovanje novih 
informacij na različne načine 

4,50 0,913 4,48 0,585 4,31 0,646 4,22 0,641 

Spodbujanje posameznih 
učencev glede na njihove 
zmožnosti 

4,48 0,894 4,70 0,495 4,50 0,591 4,63 0,565 

Posredovanje povratne 
informacije posameznim 
učencem 

4,50 0,913 4,57 0,613 4,48 0,613 4,52 0,580 

Testa Tamhane in Bonferroni (preglednica 43) sta pokazala statistično pomembne razlike v 

ocenah pomena učiteljevega posredovanja novih informacij na različne načine in 

učiteljevega spodbujanja posameznih učencev glede na njihove zmožnosti. 

Preglednica 43: Pomen učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem pristopu, 

glede na delovno mesto učiteljev – Levenov preizkus 

Pomen učiteljevega 
ravnanja, ki temelji na 
individualiziranem pristopu 

Delovno mesto 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Posredovanje novih 
informacij na različne načine 

0,870 3 719 0,456 4,643 0,003 (2-3) 0,002** 

Spodbujanje posameznih 
učencev glede na njihove 
zmožnosti 

11,587 3 719 0,000 // // (2-3) 0,000** 

Posredovanje povratne 
informacije posameznim 
učencem 

1,513 3 718 0,210 1,699 0,166 // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno mesto: 1 – vzgojiteljice; 2 – učitelji razrednega pouka; 3 – 
učitelji predmetnega pouka; 4 – drugi. 

Ugotovili smo, da učitelji razrednega pouka pomen učiteljevega posredovanja novih 

informacij na različne načine in učiteljevega spodbujanja posameznih učencev glede na 

njihove zmožnosti ocenjujejo statistično pomembno višje kot učitelji predmetnega pouka. 
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6.1.5.3 Presojanje pomena  učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem 

pristopu, glede na stopnjo izobrazbe učiteljev 

Iz preglednice 44 lahko razberemo, da učitelji s specializacijo, z magisterijem ali doktoratom 

vsa tri ravnanja ocenjujejo z najvišjo povprečno oceno. Preostali učitelji najvišje ocenjujejo 

pomen spodbujanja posameznih učencev glede na njihove zmožnosti. 

Preglednica 44: Pomen učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem pristopu, 

glede na stopnjo izobrazbe učiteljev – povprečne ocene 

Pomen učiteljevega 
ravnanja, ki temelji na 
individualiziranem 
pristopu 

Stopnja izobrazbe 

Višja Visoka strok. Visoka univerz. Spec., mag., dr. 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD 

Posredovanje novih 
informacij na različne 
načine 

4,35 0,657 4,71 0,470 4,40 0,619 4,61 0,698 

Spodbujanje 
posameznih učencev 
glede na njihove 
zmožnosti 

4,63 0,561 4,88 0,332 4,59 0,562 4,61 0,698 

Posredovanje povratne 
informacije 
posameznim učencem 
o njihovem znanju 

4,52 0,659 4,71 0,470 4,52 0,610 4,61 0,698 

Preglednica 45: Pomen učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem pristopu, 

glede na stopnjo izobrazbe učiteljev – Levenov preizkus 

Pomen učiteljevega 
ravnanja, ki temelji na 
individualiziranem 
pristopu 

Stopnja izobrazbe 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Posredovanje novih 
informacij na različne 
načine 

1,537 3 719 0,204 2,513 0,057 // 

Spodbujanje 
posameznih učencev 
glede na njihove 
zmožnosti 

9,096 3 719 0,000 // // (2-3) 0,015** 

Posredovanje povratne 
informacije posameznim 
učencem 

1,697 3 718 0,166 0,598 0,616 // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na stopnjo izobrazbe: 1 – višja; 2 – visoka strokovna; 3 – visoka 
univerzitetna; 4 – specializacija, magisterij, doktorat. 
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Na podlagi podatkov v preglednici 45 smo ugotovili, da učitelji z visoko strokovno izobrazbo 

statistično pomembno višje ocenjujejo pomen spodbujanja posameznih učencev glede na 

njihove zmožnosti kot njihovi kolegi z visoko univerzitetno izobrazbo. 

SKLEPNE UGOTOVITVE PRVEGA SKLOPA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

Pri prvem sklopu raziskovalnih vprašanj smo se spraševali, kako učitelji presojajo pomen in 

potrebo po prilagajanju pouka učenčevim interesom in predznanju, kakšna so njihova 

prepričanja o pomenu prilagajanja različnih elementov pouka in prilagajanju pouka v 

različnih etapah učnega procesa ter o pomenu učiteljevega ravnanja, ki temelji na 

individualiziranem pristopu. 

Pri presoji pomena in potrebe po prilagajanju pouka učenčevim interesom in predznanju so 

učitelji na petstopenjski letvici presojali, kako pomembno je prilagajanje pouka in kako 

pogosto bi ga bilo treba prilagajati različnim značilnostim učencev. Ugotovili smo, da so 

učitelji višje ocenili pomen prilagajanja pouka predznanju učencev (x̅ = 4,54 predznanju 

učencev z učnimi težavami in x̅ = 4,44 predznanju nadarjenih učencev) kot prilagajanju 

pouka interesom učencev (x̅ = 3,80). Podoben trend kot pri učiteljevi presoji pomena 

prilagajanju pouka se je pokazal tudi pri učiteljevi presoji potreb po prilagajanju pouka. 

Učitelji so namreč v povprečju približno enako ocenili potrebo po prilagajanju pouka 

predznanju učencev z učnimi težavami (x̅ = 3,56) in predznanju nadarjenih učencev (x̅ = 

3,49), prilagajanju učenčevim interesom pa najnižje (x̅ = 2, 72). Kljub precej podobnim 

povprečnim ocenam potrebe po prilagajanju pouka predznanju učencem z učnimi težavami 

in predznanju nadarjenih učencev je zanimivo, da je približno četrtina učiteljev presodila, da 

bi bilo treba pouk prilagajati predznanju učencev z učnimi težavami vsako ali skoraj vsako 

uro in v približno treh četrtinah vseh ur, slaba tretjina pa, da v približno polovici vseh ur. 

Slaba tretjina učiteljev je menila, da bi bilo treba pouk prilagajati predznanju nadarjenih 

učencev v približno treh četrtinah vseh ur in v približno polovici vseh ur, samo slaba petina 

pa jih je presodila, da bi bilo pouk treba prilagajati vsako ali skoraj vsako uro. 

Rezultat t-testa dvojic med ocenami pomena prilagajanja pouka predznanju učencev in 

pomena prilagajanju pouka interesom učencev je pokazal statistično pomembne razlike. 

Ugotovili smo, da so učitelji statistično pomembno višje ocenili pomen prilagajanja pouka 

predznanju učencev (x̅ = 4,49) kot prilagajanje pouka interesom učencev (x̅ = 3,8). Tudi pri 

ocenah učiteljev o tem, kako pogosto bi bilo treba pouk prilagajati tem učenčevim 
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značilnostim, smo ugotovili statistično pomembne razlike. Učitelji so statistično pomembno 

višje ocenili potrebo po prilagajanju pouka predznanju učencev (x̅ = 3,53) kot potrebo po 

prilagajanju pouka učenčevim interesom (x̅ = 2,72). Glede na precej nizke učiteljeve ocene 

pomena in potrebe po prilagajanju pouka interesom učencev bi lahko domnevali, da se 

učiteljem ne zdi pomembno spoznavati interesov učencev in jih upoštevati pri pouku. To pa 

je v nasprotju z dognanji nevroedukacijskih znanosti, ki poudarjajo pomen upoštevanja 

interesov učencev, ki so tesno povezani z motivacijo učencev, ta pa skupaj s prijetnimi čustvi 

podpira učenje (Tancig, 2014). Zanimive so tudi statistično pomembne razlike v presoji 

pomena prilagajanja pouka predznanju učencev med različnimi skupinami učiteljev. 

Ugotovili smo, da so ženske pomen prilagajanja pouka predznanju učencev ocenile višje 

kot moški. Pomen prilagajanja pouka predznanju so višje kot učitelji z do 6 let delovne dobe 

(obdobje preživetja in odkrivanja ter stabilizacije) ocenili učitelji z delovno dobo nad 19 let 

(zrelo obdobje). Višje so ga ocenili tudi učitelji z višjo izobrazbo v primerjavi z učitelji, ki imajo 

univerzitetno izobrazbo. Prav tako so ga višje ocenili učitelji razrednega pouka v primerjavi 

z učitelji predmetnega pouka in svetovalci v primerjavi z učitelji z nazivom mentor ali brez 

naziva. Pri presoji pomena prilagajanja pouka interesom učencev so statistično pomembne 

razlike le med učiteljicami in učitelji ter učitelji z različno dolgo delovno dobo. Tudi pomen 

prilagajanja pouka tej učenčevi značilnosti so višje ocenili ženske in učitelji z več kot 30 let 

delovne dobe v primerjavi s tistimi, ki imajo od 7 do 18 let delovne dobe. 

Učitelji so presojali tudi pomen prilagajanja različnih elementov pouka, med katere smo šteli 

učne vsebine, učne oblike, učne metode, učna sredstva in pripomočke, število in zahtevnost 

nalog, trajanje dejavnosti in učno okolje. Podatki so pokazali, da so učitelji v povprečju 

najvišje ocenili pomen prilagajanja učnih metod (x̅ = 4,34), zahtevnost nalog (x̅ = 4,33) in 

učnih oblik (x̅ = 4,21), najnižji pomen pa so pripisali prilagajanju učnih vsebin (x̅ = 3,8) in 

učnega okolja (x̅ = 3,78), ki so ju edina ocenili s povprečno oceno, nižjo od tri. Takšno 

presojanje pomena je skladno s priporočili različnih strokovnjakov (Strmčnik, 1987; 

Tomlinson, 1999), ki poudarjajo, da po vsebinski učni diferenciaciji posegamo šele takrat, 

ko z didaktično-metodično diferenciacijo in individualizacijo ne dosegamo zastavljenih ciljev. 

Med različnimi skupinami učiteljev je pri oceni pomena prilagajanja elementov pouka največ 

statistično pomembnih razlik glede na delovno mesto, pri čemer so učitelji razrednega pouka 

pomen prilagajanja ocenili višje od učiteljev predmetnega pouka. Pomen prilagajanja so 

višje ocenili ženske, učitelji z daljšo delovno dobo in učitelji z višjim strokovnim nazivom. 

Izjema so le učitelji brez naziva, ki so statistično višje ocenili pomen prilagajanja učnih 
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sredstev in pripomočkov pri pouku kot mentorji in svetovalci. Zanimivo je, da so se ocene 

različnih skupin učiteljev najbolj razhajale pri pomenu prilagajanja zahtevnosti nalog pri 

pouku, pri čemer so izstopali učitelji z daljšo delovno dobo in višjim strokovnim nazivom ter 

tisti, ki so se že usposabljali za prilagajanje pouka.  

Pri presoji pomena prilagajanja pouka v različnih etapah učnega procesa so učitelji v 

povprečju najvišje ocenili pomen prilagajanja pouka pri obravnavi nove učne snovi (x̅ = 4,30) 

in najmanj v etapi uvajanja (x̅ = 3,50). Ugotovili smo, da so se različne skupine učiteljev 

najbolj razlikovale v ocenah pomena prilagajanja pouka v etapah urjenje spretnosti in 

ponavljanje. Pomen prilagajanja pouka v teh dveh etapah so višje ocenili ženske in učitelji 

s strokovnim nazivom mentor in svetovalec oz. svetovalec v primerjavi z učitelji brez 

strokovnega naziva. Učitelji z nazivom svetovalec so statistično pomembno višje ocenili tudi 

pomen prilagajanja pouka pri preverjanju znanja v primerjavi s kolegi brez strokovnega 

naziva. Morda ti rezultati kažejo, da so učitelji skozi profesionalni razvoj spremenili tudi 

razumevanje procesa učenčevega učenja in s tem npr. pomena preverjanja znanja kot 

pomembne informacije o učenčevem napredku. 

Nazadnje so učitelji presojali še pomen učiteljevega ravnanja, ki temelji na 

individualiziranem pristopu oz. na »v učenca usmerjenem pouku«. Ugotovili smo, da so 

učitelji v povprečju najvišje ocenili pomen spodbujanja posameznih učencev glede na 

njihove zmožnosti in da je bilo pri tej postavki tudi največ statistično pomembnih razlik med 

ocenami različnih skupin učiteljev. To ravnanje so poleg žensk in učiteljev razrednega pouka 

statistično višje kot učitelji z visoko univerzitetno izobrazbo ocenili tudi učitelji z visoko 

strokovno izobrazbo, to so vzgojiteljice. Pri spodbujanju učencev glede na njihove zmožnosti 

pa je treba biti pozoren, da učiteljeva pričakovanja pri prilagajanju še vedno ostanejo dovolj 

visoka in spodbujajo učenčevo doseganje optimalnih učnih rezultatov (Archambault, Janosz 

in Chouinard, 2012; Koutselini, 2008; Muijs, Kyriakides, van der Werf, Creemers, Timperley 

in Earl, 2014; Tomlinson, 2003). 

Z raziskavo smo ugotovili tudi, da se različne skupine učiteljev v ocenah pomena 

prilagajanja pouka in pogostosti potrebe po prilagajanju pouka značilnostim učencev 

statistično pomembno razlikujejo. Podatki o presoji pomena in potrebe po prilagajanju pouka 

predznanju učencev z učnimi težavami kažejo, da so ju ženske ocenile višje kot moški, 

učitelji razrednega pouka višje kot učitelji predmetnega pouka in učitelji, ki so se že dodatno 

usposabljali za prilagajanje pouka, višje od tistih, ki se še niso. Učitelji z nazivom svetovalec 
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so statistično pomembno višje od kolegov brez naziva ocenili le pomen prilagajanja pouka 

predznanju učencev z učnimi težavami, potrebe pa ne. Pri presoji pomena in potrebe po 

prilagajanju pouka predznanju nadarjenih učencev vidimo, da med učiteljicami in učitelji ni 

statistično pomembnih razlik v presoji pomena, obstajajo pa statistično pomembne razlike 

med spoloma pri presoji potrebe. Učiteljice so ocenile, da bi bilo treba pouk prilagajati 

pogosteje. Zanimivo je, da so se pri presoji pomena prilagajanja pouka predznanju 

nadarjenih učencev pokazale statistično pomembne razlike med skupinami učiteljev z 

različno delovno dobo, stopnjo izobrazbe in strokovnim nazivom. Če povzamemo te 

statistično pomembne razlike, lahko zapišemo, da se učitelji z daljšo delovno dobo, 

predvsem z več kot 19 let, in s tem tudi s potencialno višjim strokovnim nazivom bolj 

zavedajo pomena tega prilagajanja. Za presojo pomena in potrebe po prilagajanju pouka 

učenčevim interesom smo ugotovili, da so ju ženske ponovno ocenile višje kot moški. Učitelji 

z najdaljšo delovno, torej več kot 30 let pa višje kot njihovi kolegi s krajšo delovno dobo (oz. 

v obdobju poklicne aktivnosti).  

Rezultati raziskave torej kažejo pomembne razlike v presoji pomena in potrebe po 

prilagajanju pouka predznanju in interesom učencev, ki se pojavljajo med različnimi 

skupinami učiteljev. Ti podatki so dragocen vir informacij pri načrtovanju izobraževanja 

učiteljev, saj strokovnjaki v zadnjih treh desetletjih poudarjajo povezanost učiteljevih 

pojmovanj, njegovega ravnanja (Korthagen, 2009; Pajares, 1992; Polak, 1996; Valenčič 

Zuljan, 1999) in učenčevih učnih dosežkov (Muijs in Reynolds, 2002) ter opozarjajo na 

pomen učiteljevega ozaveščanja lastnih pojmovanj, kar je temelj za spreminjanje lastne 

pedagoške prakse in kakovosten profesionalni razvoj (Korthagen, 2009; Muijs idr., 2014; 

Tomlinson, 2010). 

6.2 Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev: 

učiteljeva presoja dejanskega stanja in potreb 

Zanimalo nas je, kako učitelji zaznavajo svoje vzgojno-izobraževalno delo na področju 

prilagajanja pouka značilnostim učencev. Spraševali smo jih, kako pogosto v pripravi na 

pouk načrtujejo prilagajanje pouka predznanju učencev z učnimi težavami, predznanju 

nadarjenih učencev in interesom učencev. Pri tem nas je zanimalo, kakšen je razkorak med 

njihovo oceno pogostosti lastnega prilagajanja pouka in njihovo oceno pogostosti potrebe 

po prilagajanju pouka značilnostim učencem. Strokovne delavce smo tudi vprašali, ali 
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menijo, da pouk dovolj pogosto prilagajajo, in kako pomembno se jim zdi prilagajanje pouka 

v posameznih etapah učnega procesa.  

6.2.1 Učiteljeva presoja pogostosti načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim 

učencev 

Želeli smo ugotoviti, kako pogosto učitelji v okviru svojega poučevanja prilagajajo pouk 

značilnostim učencev. Ker nas je zanimalo, v kolikšni meri se na to načrtovano pripravijo, 

smo jih spraševali po oceni pogostosti načrtovanega prilagajanja pouka. Prosili smo jih, da 

ocenijo, kako pogosto v pripravi na učno uro v posameznem oddelku načrtujejo prilagajanje 

pouka predznanju učencev z učnimi težavami, predznanju nadarjenih učencev in različnim 

interesov učencev. Pogostost so ocenili na petstopenjski deskriptivni ocenjevalni lestvici, pri 

čemer so izbirali med ocenami 1 – Nikoli ali zelo redko, 2 – Za približno četrtino vseh ur, 3 

– Za približno polovico vseh ur, 4 – Za približno tri četrtine vseh ur in 5 – Vsako uro ali skoraj 

vsako uro. Pri vprašanju Kako pogosto v pripravi na pouk v enem oddelku načrtujete 

prilagajanje učencem z učnimi težavami in nadarjenim učencem? so lahko izbrali tudi 

možnost V razredu ni takšnih učencev. Osem (1,1 %) strokovnih delavcev je odgovorilo, da 

v njihovem razredu ni učencev z učnimi težavami, in šestnajst (2,2 %), da v njihovem razredu 

ni nadarjenih učencev. Te odgovore smo pri računanju povprečij združili z odgovori, da v 

pripravi na pouk nikoli ali zelo redko načrtujejo prilagajanje tovrstnim značilnostim učencev.  

Graf 20: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev – povprečne ocene 

 

Rezultati v grafu 20 kažejo, da učitelji v povprečju ocenjujejo, da pouk najpogosteje 

prilagajajo predznanju učencev z učnimi težavami (x̅ = 3,05), sledi prilagajanje pouka 

predznanju nadarjenih učencev (x̅ = 2,68), najmanj pogosto pa interesom učencev (x̅ = 

2,20). 
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Graf 21: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev – odstotni deleži 

 

Zanimivi so podatki o tem, kako učitelji v povprečju ocenjujejo pogostost načrtovanja 

prilagajanja lastnega pouka. Graf 21 kaže, da učitelji v povprečju ocenjujejo, da vsem 

značilnostim učencev v največjem deležu prilagajanje načrtujejo za približno četrtino vseh 

učnih ur. 14,6 % učiteljev v povprečju ocenjuje, da načrtujejo prilagajanje pouka predznanju 

učencev z učnimi težavami vsako ali skoraj vsako uro, 5,2 % pa, da to delajo zelo redko ali 

nikoli. Prav nasprotno je pri povprečnih ocenah pogostosti prilagajanja pouka učenčevim 

interesom, pri čemer le 2,6 % učiteljev v povprečju ocenjuje, da takšno prilagajanje načrtuje 

skoraj vsako ali vsako uro, dobra petina (20,6 %) pa, da nikoli ali zelo redko. 

V nadaljevanju predstavljamo statistično pomembne razlike v ocenah pogostosti 

prilagajanja pouka med različnimi skupinami strokovnih delavcev glede na njihove socialno-

demografske značilnosti.  

6.2.1.1 Pogostost učiteljevega načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim 

učencev glede na spol učiteljev 

Iz podatkov v grafu 22 lahko razberemo, da so učiteljice v povprečju višje kot učitelji ocenile 

pogostost načrtovanja prilagajanja pouka vsem trem značilnostim učencev. Oboji pa so z 

najvišjo povprečno oceno ocenili, da prilagajanje pouka najpogosteje načrtujejo predznanju 

učencev z učnimi težavami in najmanj pogosto učenčevim interesom. 
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Graf 22: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na spol 

učiteljev – povprečne ocene 

 

S povprečno oceno, višjo od tri (x̅ = 3,08), so pogostost načrtovanja prilagajanja ocenile le 

učiteljice za prilagajanje pouka učencem z učnimi težavami. 

Preglednica 46: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na 

spol učiteljev – t-preizkus 

Načrtovanje 
prilagajanja 
pouka: 

Spol 

Ženske Moški 
Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 

x̅ SD x̅ SD F p t g p 

Predznanju 
učencev z učnimi 
težavami 

3,08 1,151 2,74 1,070 0,84 0,36 2,237 719 0,026 

Predznanju 
nadarjenih 
učencev 

2,69 0,056 2,49 1,014 0,573 0,449 1,455 718 0,146 

Interesom 
učencev 

 

2,21 0,938 2,06 0,859 3,872 0,049 1,288 76,822 0,202 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

Preglednica 46 kaže, da je ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc t-preizkus 

med moškimi in ženskami pokazal statistično pomembne razlike v ocenah pogostosti 

načrtovanja prilagajanja pouka učencem z učnimi težavami (p = 0,026). Učitelji so statistično 

pomembno nižje od učiteljic ocenili pogostost načrtovanja prilagajanja pouka predznanju 

učencev z učnimi težavami v svojih pripravah na pouk, medtem ko v pogostosti prilagajanja 

preostalima značilnostma učencev med spoloma ni statistično pomembnih razlik. 

2,06

2,49

2,74

2,21

2,69

3,08

1 2 3 4 5

interesom učencev

predznanju nadarjenih učencev

predznanju učencev z učnimi težavami

POVPREČNA OCENA

ženske moški



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka 
predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija 

 

178 

 

6.2.1.2 Pogostost učiteljevega načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim 

učencev glede na delovno dobo učiteljev 

Povprečne ocene pogostosti načrtovanja učiteljev glede na njihovo delovno dobo kaže 

naslednji graf. 

Graf 23: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka glede na delovno dobo učiteljev – 

povprečne ocene 

 

Iz ocen vidimo, da učitelji vseh skupin glede na delovno dobo ocenjujejo, da najpogosteje 

načrtujejo prilagajanje pouka predznanju učencev z učnimi težavami in najmanj pogosto 

interesom učencev. Pogostost prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami (x̅ 

= 3,18) in predznanju nadarjenih učencev (x̅ = 3,04) v povprečju najvišje ocenjujejo strokovni 

delavci iz skupine z več kot trideset let delovne dobe in najnižje strokovni delavci iz skupine 

z do tri leta delovne dobe. 

Pri oceni pogostosti načrtovanja prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev se je 

izkazalo, da predpostavka o homogenosti varianc ni bila izpolnjena, zato smo uporabili 

Tamhanejev test.  
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Preglednica 47: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka glede na delovno dobo učiteljev 

– Levenov preizkus 

Načrtovanje prilagajanja 
pouka: 

Delovna doba 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Predznanju učencev z 
učnimi težavami 

2,05 4 716 0,086 0,77 0,545  

Predznanju nadarjenih 
učencev 

3,558 4 715 0,007 // // 

(1-5) 0,004 

(2-5) 0,000 

(3-5) 0,002 

Interesom učencev 0,329 4 718 0,859 0,629 0,642  

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno dobo: 1 – od 1 do 3 let; 2 – od 4 do 6 let; 3 – od 7 do 18 let; 
4 – od 19 do 30 let; 5 – več kot 30 let. 

 

Ugotovili smo, da učitelji z daljšo delovno dobo (nad 30 let) statistično višje ocenjujejo 

pogostost lastnega načrtovanja prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev v 

primerjavi s kolegi, ki imajo od enega do treh let delovne dobe (p = 0,004), kolegi z od štiri 

do šest let delovne dobe (p = 0,000) in kolegi z od sedem do osemnajst let delovne dobe (p 

= 0,002). 

6.2.1.3 Pogostost učiteljevega načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim 

učencev glede na delovno mesto učiteljev 

Ocene pogostosti načrtovanja prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami 

kažejo (graf 24), da prilagajanje pouka tej skupini učencev najpogosteje načrtujejo učitelji 

razrednega pouka (x̅ = 3,35) in drugi strokovni delavci  (x̅ = 3,11). 
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Graf 24: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka različnim značilnostim učencev glede na 

delovno mesto učiteljev – povprečne ocene 

 

Zanimivo je, da so prav drugi strokovni delavci pogostost načrtovanja prilagajanja pouka 

interesom učencev v povprečju ocenili najnižje od vseh skupin učiteljev (x̅ = 2,15). 

Preglednica 48: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka različnim značilnostim učencev 

glede na delovno mesto učiteljev – Levenov preizkus 

Načrtovanje prilagajanja 
pouka: 

Delovno mesto 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p P 

Učencem z učnimi težavami 1,577 3 717 0,194 8,197 0,000 (2-3) 0,000** 

Nadarjenim učencem 2,855 3 716 0,036 // // // 

Interesom učencev 3,154 3 719 0,024 // // // 

Učnemu stilu učencev 1,277 3 718 0,281 2,800 0,039 // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

 **Skupine strokovnih delavcev glede na delovno mesto: 1 – vzgojiteljice; 2 – učitelji razrednega pouka; 3 – 
učitelji predmetnega pouka; 4 – drugi. 

Bonferroni Post Hoc Test (preglednica 48) je pokazal statistično pomembne razlike v ocenah 

pogostosti načrtovanja prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami. Učitelji 

razrednega pouka so statistično višje ocenili pogostost lastnega načrtovanega prilagajanja 

pouka predznanju učencev z učnimi težavami v primerjavi z učitelji predmetnega pouka. 
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6.2.1.4 Pogostost učiteljevega načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim 

učencev glede na stopnjo izobrazbe učiteljev 

Zanimalo nas je tudi, kakšne so razlike v presoji pogostosti učiteljevega načrtovanja 

prilagajanja pouka glede na stopnjo njihove izobrazbe. Iz ocen v grafu 25 vidimo, da 

pogostost prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami in predznanju 

nadarjenih učencem v povprečju najvišje ocenjujejo učitelji s specializacijo, z magisterijem 

ali doktoratom. Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka interesom učencev najvišje 

ocenjujejo učitelji z visoko strokovno izobrazbo oz. vzgojiteljice, najnižje pa strokovni delavci 

z visoko univerzitetno izobrazbo. 

Graf 25: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka različnim značilnostim učencev glede na 

stopnjo izobrazbe učiteljev – povprečne ocene 

 

 

V preglednici 49 vidimo, da so se statistično pomembne razlike v ocenah učiteljev pokazale 

pri oceni pogostosti načrtovanja prilagajanja pouka predznanju nadarjenim učencem (p = 

0,002). Učitelji z višjo izobrazbo so to ocenili statistično pomembno višje kot njihovi kolegi z 

visoko univerzitetno izobrazbo.  
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Preglednica 49: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka različnim značilnostim učencev 

glede na stopnjo izobrazbe učiteljev – Levenov preizkus 

 

Načrtovanje prilagajanja 
pouka: 

Stopnja izobrazbe 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Učencem z učnimi težavami 0,88 3 717 0,451 0,632 0,594 // 

Nadarjenim učencem 0,979 3 716 0,402 5,004 0,002 (1-3) 0,002** 

Interesom učencev 4,145 3 719 0,006 // // // 

Učnemu stilu učencev 1,484 3 718 0,218 1,938 0,122 // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na stopnjo izobrazbe: 1 – višja; 2 – visoka strokovna; 3 – visoka 
univerzitetna; 4 – specializacija, magisterij, doktorat. 

6.2.1.5 Pogostost učiteljevega načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim 

učencev glede na strokovni naziv učiteljev 

Povprečne vrednosti ocen v grafu 26 kažejo, da pogostost načrtovanja prilagajanja pouka 

predznanju učencem z učnimi težavami najvišje ocenjujejo mentorji (x̅ = 3,15), najnižje pa 

svetniki (x̅ = 2,88).  

Graf 26: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka različnim značilnostim učencev glede na 

strokovni naziv učiteljev – povprečne ocene 
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Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka predznanju nadarjenim učencem najvišje 

ocenjujejo svetovalci (x̅ = 2,8), najnižje pa strokovni delavci brez naziva (x̅ = 2,47). Pogostost 

lastnega načrtovanja prilagajanja pouka interesom učencev pa najnižje ocenjujejo učitelji z 

nazivom mentor (x̅ = 2,13). 

Preglednica 50: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka različnim značilnostim učencev 

glede na glede na strokovni naziv učiteljev – Levenov preizkus 

 

Načrtovanje prilagajanja 
pouka 

Strokovni naziv 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Predznanju učencev z 
učnimi težavami 1,667 3 717 0,173 1,287 0,278 

 

Predznanju nadarjenih 
učencev 2,204 3 716 0,086 3,295 0,020 

(1-3) 0,048** 

Interesom učencev 0,373 3 719 0,772 1,144 0,311  

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na strokovni naziv: 1 – brez naziva; 2 – mentor; 3 – svetovalec; 4 – 
svetnik. 

Iz preglednice 50 vidimo, da je ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc              

(F = 2,204, g1 = 3, g2 = 716, p = 0,086) enosmerna analiza variance ANOVA med strokovnimi 

delavci z različnim strokovnim nazivom pokazala statistično pomembne razlike v oceni 

pogostosti načrtovanja prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencem (F = 3,295, p = 

0,020). Bonferronijev test je pokazal statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci 

brez naziva in tistimi z nazivom svetovalec. Svetovalci so statistično pomembno višje kot 

učitelji brez naziva ocenjevali pogostost načrtovanja prilagajanja pouka predznanju 

nadarjenih učencev.  

6.2.1.6 Pogostost učiteljevega načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim 

učencev glede na to, ali so se učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje 

pouka  

Zanimalo nas je, ali učitelji, ki so se že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka, drugače 

ocenjujejo pogostost lastnega načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev kot tisti, 

ki se niso dodatno usposabljali. 
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Graf 27: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka različnim značilnostim učencev glede na 

to, ali so se učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka – povprečne ocene 

 

Preglednica 51: Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka različnim značilnostim učencev 

glede na to, ali so se učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka – t-preizkus 

Načrtovanje 
prilagajanja 
pouka: 

Že usposabljali 

Da. Ne. Levenov preizkus  T-preizkus* 

x̅ SD x̅ SD F p t g p 

Predznanju 
učencev z 
učnimi 
težavami 

4,18 1,181 3,86 1,138 1,498 0,221 3,691 716 0,000 

Predznanju 
nadarjenih 
učencev 

3,78 1,084 3,49 1,099 0,001 0,969 3,441 715 0,001 

Interesom 
učencev 

2,27 0,936 2,09 0,915 4,724 0,030 2,644 674,910 0,008 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

Ugotovili smo, da učitelji, ki so se že usposabljali za prilagajanje pouka, statistično 

pomembno višje ocenjujejo pogostost lastnega načrtovanja prilagajanja pouka vsem trem 

značilnostim učencev kot tisti, ki se niso dodatno usposabljali. 

6.2.2 Pogostost učiteljevega načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev – 

učiteljeva presoja dejanskega stanja in potreb 

Zanimalo nas je, kakšna je povezanost ali razkorak med učiteljevimi ocenami potrebe po 

prilagajanju pouka in ocenami njihovega načrtovanja prilagajanja pouka. 
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Preglednica 52: Pogostost dejanskega načrtovanja in potrebe po prilagajanju pouka 

značilnostim učencev – t-test dvojic 

Prilagajanje pouka značilnostim učencev: 
  T-test dvojic 

 x̅ t g p 

Predznanju učencev z učnimi težavami 
dejansko 3,05 

–12,318 720 0,000 
potreba 3,56 

Predznanju nadarjenih učencev 
dejansko 2,68 

–20,242 718 0,000 
potreba 3,49 

Interesom učencev 
dejansko 2,20 

–15,522 719 0,000 
potreba 2,72 

Po izračunu t-testov dvojic smo ugotovili, da med ocenami pogostosti potrebe po 

prilagajanju pouka in ocenami pogostosti dejanskega načrtovanja prilagajanja pouka 

obstajajo statistično pomembne razlike. Učitelji pogostost potrebe po prilagajanju pouka 

vsem naštetim učenčevim značilnostim ocenjujejo statistično pomembno višje kot pogostost 

njihovega dejanskega načrtovanja prilagajanja pouka. 

Nadalje nas je podrobneje zanimalo, kako so učitelji presojali načrtovanje prilagajanja pouka 

in potrebo po njem. V ta namen smo učitelje razdelili na tri skupine glede na njihovo oceno 

potrebe prilagajanja in oceno dejanskega načrtovanja prilagajanja. Razdeljeni so bili na tiste, 

ki ocenjujejo, da je potreba po prilagajanju: a) manjša od dejanskega stanja; b) enaka 

dejanskemu stanju; c) večja od dejanskega stanja. To smo naredili za prilagajanje vsaki 

značilnosti učencev.  
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Graf 28: Pogostost dejanskega načrtovanja in potrebe po prilagajanju pouka značilnostim 

učencev – odstotni deleži 

 

Ugotovili smo, da učitelji v največjih deležih ocenjujejo, da bi bilo treba pouk predznanju 

nadarjenih učencev (59,7 %) in predznanju učencev z učnimi težavami (45,1%) prilagajati 

pogosteje, kot to počnejo zdaj. Le za prilagajanje pouka učenčevim interesom učitelji v 

največjem deležu (48,6 %) ocenjujejo, da ga prilagajajo tako pogosto, kot je potrebno, pri 

čemer jih kar velik delež (44, 6 %) meni, da bi bilo treba pouk učenčevim interesom 

prilagajati pogosteje, kot to počnejo zdaj. Učitelji so glede prilagajanja naštetim značilnostim 

učencev v 12,3 % ocenili, da pouk predznanju učencem z učnimi težavami prilagajajo 

pogosteje, kot bi bilo treba, medtem ko le 7,9 % učiteljev meni, da pouk predznanju 

nadarjenih učencev prilagajajo pogosteje, kot bi bilo treba. 

Prav tako je zanimiva primerjava presoje istih učiteljev o potrebi in dejanskem načrtovanju 

prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami in nadarjenim učencem. Največji 

delež (38,2 %) učiteljev ocenjuje, da bi bilo treba prilagajati pouk predznanju učencev z 

učnimi težavami in predznanju nadarjenih učencev pogosteje, kot to počnejo. Dobra petina 

(22,3 %) jih meni, da prilagajajo pouk predznanju nadarjenih učencev in predznanju 

učencem z učnimi težavami tako pogosto oz. v tolikšni meri, kot je potrebno. Zanimivo je, 

da 16,9 % učiteljev meni, da je treba pouk v enaki meri prilagajati predznanju učencev z 

učnimi težavami in hkrati pogosteje predznanju nadarjenih učencev. Le 6,7 % pa je tistih, ki 

menijo nasprotno, tj. da v dovolj veliki meri prilagajajo pouk predznanju nadarjenih učencev 

in da bi bilo treba pogosteje prilagajati pouk predznanju učencev z učnimi težavami. 
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Preglednica 53: Dejansko načrtovanje in potreba po prilagajanju pouka značilnostim 

učencev – primerjava pogostosti – odsotni deleži 

  Prilagajanje pouka 

Predznanju nadarjenih učencev SKUPAJ 

Manjša potreba 
od dejanskega 
stanja 

Enaka 
potreba kot 
dejansko 
stanje 

Večja potreba 
od dejanskega 
stanja 

 

Predznanju 

učencev z 
učnimi 
težavami 

Manjša potreba od 
dejanskega stanja 

4,3 % 3,5 % 4,6 % 12,4 % 

Enaka potreba kot 
dejansko stanje 

3,3 % 22,3 % 16,9 % 42,5 % 

Večja potreba od 
dejanskega stanja 

0,3 % 6,7 % 38,2 % 45,1 % 

SKUPAJ  7,9 % 32,5 % 59,6 % 100,0 % 

 

Ugotavljali smo tudi povezanost med učiteljevo oceno dejanskega stanja prilagajanja in 

potrebo po pogostosti prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami in 

predznanju nadarjenih učencev. Hi-kvadrat preizkus je pokazal (x2 = 233,935, g = 4, p = 

0,000), da obstaja povezanost med ocenami pogostosti potrebe po prilagajanju pouka 

predznanju učencev z učnimi težavami in prilagajanju pouka predznanju nadarjenim 

učencem, pri čemer učitelji višje ocenjujejo potrebo po prilagajanju pouka učencem z učnimi 

težavami.  

6.2.3 Primeri učinkovitega prilagajanja pouka 

Da bi dobili vpogled v proces prilagajanja pouka, smo učitelje vprašali, na kakšne načine 

prilagajajo pouk, v katerih etapah učnega procesa prilagajanje izvajajo in na podlagi česa 

se zanj odločijo. Prosili smo jih, da predstavijo enega izmed primerov prilagajanja, ki so ga 

načrtovali in izvedli v tekočem šolskem letu ter je bil po njihovem mnenju učinkovit. Učitelji 

so v odgovorih navedli: 1) razred in predmet, pri katerem so izvedli prilagajanje; 2) število 

učencev, ki so jim prilagodili pouk; 3) značilnost učenca, na podlagi katere so se odločili za 

prilagajanje pouka; 4) namen, s katerim so se odločili za prilagajanje; 5) etapo učne ure, v 

kateri so izvedli prilagajanje pouka; 6) element učne ure, ki so ga prilagodili; 6) kratek opis 

prilagoditve. 
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Preglednica 54: Različni vidiki prilagajanja pouka 

  f f % 

 

Namen 
prilagajanja 

za pomoč učno šibkejšemu učencu 527 45,4 

za poglabljanje znanja učno sposobnejšemu učencu 325 28,0 

za boljšo motivacijo za delo 267 23,0 

drugo 42 3,6 

SKUPAJ  1.161 100,0 

 

 

Značilnost 
učencev 

učenčevega predznanja 596 67,3 

učenčevih interesov 258 29,1 

drugo 32 3,2 

SKUPAJ 886 100,0 

 

 

Število učencev 

nekaterim posameznim učencem 411 57,1 

skupini učencev 231 32,1 

enemu učencu 51 7,1 

drugo 27 3,7 

SKUPAJ 720 100,0 

 

 

 

 

 

Elementi pouka 

zahtevnost nalog 568 20,9 

število nalog 413 15,2 

obliko dela 407 15,0 

metodo dela 392 14,4 

učna sredstva in pripomočke 306 11,2 

učno vsebino 282 10,4 

trajanje dejavnosti 261 9,6 

učno okolje 85 3,1 

drugo 9 0,3 

SKUPAJ  720 100,0 

 

 

 

Etape učne ure 

pri urjenju 433 25,6 

pri ponavljanju učne snovi 404 23,9 

pri obravnavi nove učne snovi 347 20,5 

pri preverjanju znanja 207 12,2 

pri ocenjevanju znanja 159 9,4 

pri uvajanju nove učne snovi 143 8,5 

SKUPAJ  720 100,0 
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Preglednica 54 prikazuje podatke o vidikih prilagajanja pouka, na katere so bili pozorni 

učitelji ob prilagajanju pouka, ki so ga predstavili kot lastnem primer dobre prakse. Učitelji 

so pri vseh vidikih prilagajanja pouka lahko izbrali več možnosti. 

Iz podatkov v preglednici 54 vidimo, s katerim namenom so učitelji prilagajali pouk. Malo 

manj kot polovica (45,4 %) jih je predstavila primere, v katerih so pouk prilagajali učno 

šibkejšim učencem, dobra četrtina (28 %) pa učno sposobnejšim učencem. Slaba četrtina 

učiteljev (23 %) je predstavila primere prilagajanja pouka z namenom spodbujanja učenčeve 

motivacije za delo. Učitelji so tudi pojasnili, na podlagi katere učenčeve značilnosti so 

prilagodili pouk. Večina (67,3 %) učiteljev je odgovorila, da je pouk prilagodila na podlagi 

učenčevega predznanja, slaba tretjina (29,1 %) pa, da ga je prilagodila na podlagi učenčevih 

interesov. Pod možnost drugo (3,2 %) so navedli tudi zdravstveno stanje učencev, kot sta 

slabovidnost in gibalna oviranost, ter njihove druge primanjkljaje. Zanimivo je, da so učitelji 

med uspešnimi primeri lastnega prilagajanja pouka predstavili kar 29,1 % primerov, pri 

katerih so pouk prilagodili na podlagi interesov učencev. Pri ocenjevanju pomena takšnega 

prilagajanja in ocenjevanju pogostosti lastnega načrtovanja takšnega prilagajanja so 

prilagajanje interesom učencev v povprečju ocenili z najnižjo oceno. Nadalje iz podatkov v 

preglednici 54 razberemo, da je večina (57,1 %) učiteljev predstavila primer, pri katerem je 

pouk prilagodila le nekaterim posameznim učencem, slaba tretjina (32,1 %) pa skupini 

učencev. Učitelji, ki so izbrali možnost drugo (3,7 %), so napisali, da so pouk prilagodili vsem 

učencem, romskim učencem ali vsem učencem v nivojskih skupinah. Zanimalo nas je tudi, 

katere elemente pouka so prilagodili učitelji. Vidimo, da so v največjem deležu (20,9 %) 

prilagodili zahtevnost nalog. V približno enakih deležih so prilagodili število nalog (15,2 %), 

učno obliko (15 %) in učno metodo dela (14,4 %). V najmanjšem deležu so prilagodili učno 

okolje (3,1 %). Iz podatkov v preglednici 57 lahko tudi razberemo, da so učitelji predstavili 

dobro četrtino primerov (25,6 %), v katerih so pouk prilagodili v učni etapi urjenja, v nekaj 

manjšem deležu (23,9 %) pa v učni etapi ponavljanja učne snovi. Sledi prilagajanje v etapi 

obravnave nove učne snovi (20,5 %). V dobri desetini (12,2 %) primerov so predstavili 

prilagajanje v etapi preverjanja znanja, v najmanj primerih pa prilagajanje pouka v etapi 

ocenjevanja znanja (9,4 %) in v etapi uvajanja nove učne snovi (8,5 %). 
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Preglednica 55: Učni predmeti, pri katerih so učitelji razrednega pouka predstavili primer 

prilagajanja pouka 

  Predmeti, pri katerih so prilagajali pouk 

  Mat. Slo. Drugo SKUPAJ 

Učitelji razrednega pouka 
f 125 98 11 234 

f % 53,4 41,9 4,7 100 

 

Iz podatkov v preglednici 55 je razvidno, da poteka prilagajanje pouka v vseh razredih 

osnovne šole. V prvih petih razredih poučujejo pretežno učitelji razrednega pouka in v prvih 

razredih tudi vzgojiteljice. Zanimivo je, da so učitelji za primere prilagajanja v večini izbrali 

prilagajanje pri predmetu matematika (53,4 %) in v 41,9 % pri slovenščini. Iz preglednice 58 

vidimo, da so v manj kot 5 % predstavili prilagajanje pri drugih predmetih. 

Ko smo strokovne delavce vprašali, ali je prilagajanje pouka pri katerem izmed predmetov 

bolj potrebno kot pri drugih, so v največjih deležih odgovorili, da je. Ugotovili smo, da je 62 

% učiteljev razrednega pouka odgovorilo, da je prilagajanje pouka bolj potrebno pri 

matematiki in slovenščini. Mogoče je to tudi razlog, zakaj so med primeri prilagajanja 

predstavljali večinoma prilagajanje pri matematiki in slovenščini. 

Na predmetni stopnji je bil izbor predmetov, pri katerih so prilagajali pouk, pestrejši, saj so 

primere predstavljali predmetni učitelji. Ti poučujejo po enega ali dva predmeta, redkeje tudi 

tri predmete, in sicer v enem ali več različnih razredih in so predstavili prilagajanje pri 

predmetu, ki ga poučujejo. 

SKLEPNE UGOTOVITVE DRUGEGA SKLOPA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

Pri drugem sklopu raziskovalnih vprašanj nas je zanimalo, kako učitelji zaznavajo svoje 

prilagajanje pouka značilnostim učencev ter kakšen je razkorak med njihovo presojo 

pogostosti lastnega načrtovanja prilagajanja pouka in njihovo presojo pogostosti potrebe po 

prilagajanju pouka značilnostim učencem. 

Iz povprečnih ocen pogostosti načrtovanja prilagajanja pouka smo ugotovili, da učitelji 

ocenjujejo, da najpogosteje prilagajajo pouk predznanju učencev z učnimi težavami (x̅ = 

3,05), nekoliko manj pogosto predznanju nadarjenih učencev (x̅ = 2,68) in najredkeje 

učenčevim interesom (x̅ = 2,20). Prav je, da pri tem spomnimo tudi na dejstvo, da učitelji 

verjetno pogostost prilagajanja pouka ocenjujejo višje, kot to dejansko izvajajo oz. kot to 
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zaznavajo učenci. To je potrdila tudi raziskava med slovenskimi srednješolci in njihovimi 

učitelji (Kalin, Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2009), v kateri so presojali pogostost 

individualiziranega pristopa pri pouku glede na zmožnosti in interese dijakov. Izkazalo se je, 

da so pogostost prilagajanja pouka učitelji ocenili pomembno višje od dijakov. Avtorji 

razlagajo, da je zaznavanje učnega procesa povezano s pričakovanji vključenih in 

poudarjajo pomen učiteljevega evalviranja lastnega dela ter poznavanja pričakovanj in 

zaznav učencev.  

V nadaljevanju smo v raziskavi ugotovili tudi, da je učiteljeva presoja pogostosti dejanskega 

načrtovanja prilagajanja pouka usklajena z njihovo presojo potrebe po prilagajanju pouka 

tem značilnostim učencev. Potrebo po pogostosti prilagajanja pouka predznanju učencev z 

učnimi težavami so ocenili z najvišjo povprečno oceno (x̅ = 3,56), prilagajanje pouka 

predznanju nadarjenih učencev z malo nižjo (x̅ = 3,49) in z najnižjo povprečno oceno potrebo 

po prilagajanju pouka učenčevim značilnostim (x̅ = 2,72). Z izračunom t-testa dvojic med 

ocenami pogostosti načrtovanja prilagajanja in pogostosti potrebe po prilagajanju pouka 

posamezni značilnosti učencev (predznanju učencev z učnimi težavami in nadarjenih 

učencev ter učenčevim interesom) smo ugotovili statistično pomembne razlike. Učitelji so 

potrebo po pogostosti prilagajanja pouka vsem naštetim učenčevim značilnostim ocenili 

višje kot pogostost njihovega dejanskega načrtovanja prilagajanja pouka. Učitelji so tudi v 

največjih deležih menili, da bi bilo treba pouk prilagajati predznanju nadarjenih učencev in 

predznanju učencev z učnimi težavami pogosteje, kot so to počeli do zdaj. Le za prilagajanje 

pouka učenčevim interesom so v največjem deležu menili, da ga prilagajajo tako pogosto, 

kot je potrebno. Zanimivo je, da je dobra tretjina, kar je največji delež, učiteljev ocenila, da 

bi bilo treba pouk predznanju učencev z učnimi težavami in predznanju nadarjenih učencev 

prilagajati pogosteje, kot to počnejo zdaj. Dobra petina jih je menila, da prilagajajo pouk 

predznanju nadarjenih učencev in predznanju učencem z učnimi težavami tako pogosto, kot 

je potrebno. 

Nadalje smo na podlagi rezultatov raziskave ugotovili, da so ženske in učitelji, ki so se že 

dodatno usposabljali za prilagajanje pouka, statistično pomembno višje kot moški in tisti 

kolegi, ki se še niso dodatno usposabljali za prilagajanje pouka, ocenili potrebo po 

prilagajanju pouka vsem značilnostim učencev ter pogostost lastnega načrtovanja 

prilagajanja pouka učencem z učnimi težavami. Učitelji razrednega pouka so potrebo po 
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prilagajanju pouka in pogostost lastnega načrtovanja prilagajanja pouka učencem z učnimi 

težavami ocenili statistično pomembno višje od učiteljev predmetnega pouka.  

Raziskava je pokazala tudi statistično pomembne razlike v presoji pogostosti lastnega 

načrtovanja prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev. Učitelji z delovno dobo več 

kot 30 let so višje ocenili pogostost načrtovanja tega prilagajanja kot njihovi kolegi z delovno 

dobo, krajšo od 18 let. Pogostost lastnega prilagajanja pouka predznanju nadarjenih 

učencev so višje ocenili učitelji z nazivom svetovalec kot učitelji brez naziva in učitelji z višjo 

izobrazbo kot njihovi kolegi z visoko univerzitetno izobrazbo. Mogoče lahko sklepamo, da 

se je njihova pozornost skozi profesionalni razvoj razširila z učencev z učnimi težavami tudi 

na nadarjene učence. 

Ugotovili smo, da so statistično pomembne razlike, torej razkorak med dejanskim 

načrtovanjem prilagajanja pouka in presojo potrebe po prilagajanju pouka učencem z učnimi 

težavami, med ocenami žensk in moških, med učitelji razrednega in predmetnega pouka ter 

učitelji, ki so se že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka, in tistimi, ki se niso. Svoje 

dejansko načrtovanje in potrebo po prilagajanju pouka so višje ocenile ženske, učitelji 

razrednega pouka in tisti učitelji, ki so se že dodatno usposabljali. Lahko rečemo, da so za 

delo z učenci z učnimi težavami občutljivejši in vanj usmerjeni učitelji razrednega pouka, 

učiteljice in tisti učitelji, ki so se dodatno izobraževali.  

Če se zadržimo pri razlikah med učitelji razrednega in predmetnega pouka, bi lahko zapisali, 

da na pogostost prilagajanja pouka lahko vpliva organizacija pouka. Ta namreč učiteljem 

predmetnega pouka zaradi narave dela, ko se z učenci istega oddelka srečujejo le nekaj 

posameznih ur tedensko, lahko otežuje poglabljanje v značilnosti in poznavanje posameznih 

učencev. Čeprav bi lahko rekli, da je organizacija pouka eden od vzrokov, ki otežujejo 

prilagajanje pouka učenčevim značilnostim, pa takšno razmišljanje ne potrjujejo rezultati 

raziskave med slovenskimi osnovnošolskimi učenci predmetne stopnje in gimnazijci, pri 

katerih v organizaciji pouka ni razlik. V okviru projekta Izobraževanje učiteljev za nove 

kompetence… so namreč M. Valenčič Zuljan, C. Peklaj, S. Pečjak, M. Puklek in J. Kalin 

(2012) ugotavljale, kako učenci 7. razreda osnovne šole in dijaki 3. letnika gimnazije 

zaznavajo učiteljevo poučevanje pri matematiki. Anketiranci so med drugim presojali tudi, 

kako pogosto učitelji pouk prilagajajo učenčevim sposobnostim. Rezultati so pokazali, da 

večina dijakov (80 %) in učencev (49 %) meni, da učitelji pouka nikoli ne prilagajajo ali ga 

prilagajajo včasih. Na štiristopenjski lestvici (1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – pogosto, 4 – vedno) 
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so dijaki takšen pouk ocenili s povprečno oceno 1,65, učenci pa z 2,41. V nadaljnjih 

raziskavah bi bilo smiselno bolj podrobno osvetliti dejavnike, ki vplivajo na učiteljevo 

določitev za izvajanje prilagojenega pouka.  

V naši raziskavi je vsak anketiranec predstavil tudi primer učinkovitega prilagajanja, ki so ga 

izvedli pri pouku. Zanimivo je, da so učitelji pri lastnih primerih dobre prakse, ki so jih 

predstavili, v dveh tretjinah primerov predstavili prilagajanje pouka na podlagi učenčevega 

predznanja in v slabi tretjini prilagajanje pouka učenčevim interesom. V malo manj kot 

polovici primerov so pouk prilagodili učno šibkejšim učencem in v dobri četrtini primerov 

učno sposobnejšim učencem. Zanimivo je, da so deleži primerov prilagajanja različnim 

značilnostim učencev skladni s presojo učiteljev o pogostosti lastnega načrtovanja pouka 

različnim učenčevim značilnostim. 

6.3 Usposobljenost učiteljev za prilagajanje pouka učenčevemu 

predznanju in interesom ter njihova stališča do prilagajanja pouka 

Raziskave kažejo, da je učiteljeva presoja lastne učinkovitosti povezana z boljšim učiteljevim 

načrtovanjem in organizacijo pouka (Allinder, 1994) ter višjimi učnimi dosežki učencev 

(Ashton, Webb, 1986; Archambault idr., 2012). Zato nas je zanimalo, kako strokovni delavci 

ocenjujejo lastno usposobljenost za prilagajanje pouka značilnostim učencev. Prilagajanje 

pouka je kompleksna didaktična spretnost in različne raziskave kažejo, da imajo učitelji, kar 

še zlasti velja za učitelje začetnike v tem procesu težave (Veenman, 1984; Valenčič Zuljan 

idr. 2006; Levpušček in Peklaj, 2007).  

6.3.1 Učiteljeva presoja lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka učenčevemu 

predznanju in interesom 

Strokovni delavci so svojo usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju učencev z 

učnimi težavami, predznanju nadarjenih učencev in interesom učencev ocenili na 

petstopenjski deskriptivni lestvici in izbirali med 1 – Nisem usposobljen/-a; 2 – Sem slabo 

usposobljen/-a; 3 – Sem srednje usposobljen/-a; 4 – Sem dobro usposobljen/-a; 5 – Sem 

zelo dobro usposobljen/-a. 
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Graf 29: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim – povprečne ocene 

 

Graf 30: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim – odstotni deleži 

 

Vidimo, da učitelji v povprečju najvišje ocenjujejo svojo usposobljenost za prilagajanje pouka 

predznanju nadarjenih učencev (x̅ = 3,57), 55,4 % jih meni, da so dobro ali zelo dobro 

usposobljeni, nato zelo podobno predznanju učencev z učnimi težavami (x̅ = 3,46) in 

interesom učencev (x̅ = 3,45). Povprečna ocena presoje učiteljev o njihovi usposobljenosti 

na splošno je 3,49. 

V nadaljevanju predstavljamo, kaj učitelji menijo o lastni usposobljenosti za prilagajanje 

pouka značilnostim učencev glede na njihove socialno-demografske značilnosti. 
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6.3.1.1 Presoja lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka učenčevemu 

predznanju in interesom glede na spol učiteljev 

Spodnji podatki kažejo na statistično pomembne razlike v presoji lastne usposobljenosti med 

moškimi in ženskami.  

Graf 31: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim glede na spol 

učiteljev – povprečne ocene 

 

Zanimivo je, da ženske in moški v povprečju najvišje ocenjujejo svojo usposobljenost za 

prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev. Pri tem ženske v povprečju menijo, da 

so najmanj usposobljene za prilagajanje pouka učenčevim interesom (x̅ = 3,43), moški pa 

predznanju učencev z učnimi težavami (x̅ = 3,40). 

Preglednica 56: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim glede na 

spol učiteljev – t-preizkus 

Usposobljenost za prilagajanje:  

Spol 

Levenov preizkus  T-preizkus* 

F p t g p 

Predznanju nadarjenih učencev 7,312 0,007 –3,699 75,552 0,000 

Predznanju učencev z učnimi težavami 0,270 0,604 0,679 718 0,497 

Interesom učencev 0,262 0,609 –2,020 719 0,044 

NA SPLOŠNO 0,240 0,625 –1,974 719 0,049 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

Na podlagi t-preizkusa vidimo, da med učiteljicami in učitelji obstajajo statistično pomembne 

razlike v ocenah lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih 

učencev (p = 0,000), učenčevim interesom (p = 0,044) in na splošno (p = 0,049), medtem 
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ko ni statistično pomembnih razlik med ocenami usposobljenosti za prilagajanje pouka 

predznanju učencev z učnimi težavami. Ugotovili smo, da moški statistično pomembno višje 

ocenjujejo svojo usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev, 

učenčevim interesom in prilagajanju pouka na splošno. 

6.3.1.2 Presoja lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka učenčevemu 

predznanju in interesom glede na delovno dobo učiteljev 

Graf 32: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim glede na delovno 

dobo učiteljev – povprečne ocene 

 

Učitelji z najkrajšo delovno dobo (do treh let) v povprečju najnižje ocenjujejo svojo 

usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev (x̅ = 3,15) in najvišje 

interesom učencev (x̅ = 3,42). Učitelji z najdaljšo delovno dobo (več kot 30 let) pa najvišje 

ocenjujejo svojo usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev (x̅ = 

3,66), kar je tudi najvišja ocena izmed vseh skupin učiteljev z različno delovno dobo. Ti 

učitelji najnižje ocenjujejo svojo usposobljenost za prilagajanje pouka interesom učencev (x̅ 

= 3,34), kar je tudi najnižja ocena izmed vseh skupin učiteljev z različno delovno dobo.  
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Preglednica 57: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim glede na 

delovno dobo učiteljev – Levenov preizkus 

Usposobljenost za 
prilagajanje pouka: 

Delovna doba 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Predznanju nadarjenih 
učencev 

0,508 4 715 0,730 3,097 0,015 

(1-3) 0,029** 

(1-4) 0,014** 

(1-5) 0,008** 

Predznanju učencev z 
učnimi težavami 

1,121 4 715 0,345 1,824 0,122  

Interesom učencev 0,476 4 716 0,754 0,760 0,552  

NA SPLOŠNO 1,119 4 716 0,310 1,501 0,200  

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno dobo: 1 – od 1 do 3 let; 2 – od 4 do 6 let; 3 – od 7 do 18 let; 
4 – od 19 do 30 let; 5 – več kot 30 let. 

 

Iz preglednice 57 vidimo, da je ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 

0,508, g1 = 4, g2 = 715, p = 0,730) enosmerna analiza variance ANOVA med učitelji z 

različno dolgo delovno dobo pokazala statistično pomembne razlike v oceni usposobljenosti 

za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev (p = 0,015). Bonferronijev test je 

pokazal statistično pomembne razlike med učitelji z delovno dobo do treh let in skupinami 

strokovnih delavcev z delovno dobo od sedem do osemnajst let ter od devetnajst do trideset 

let. Učitelji na začetku poklicne poti (od enega do treh let) se čutijo statistično pomembno 

slabše usposobljeni za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev kot preostale tri 

skupine učiteljev z delovno dobo, daljšo od sedem let. Podobno ugotavljajo tudi nekatere 

druge raziskave, da obstaja pri kompetenci učiteljev začetnikov za prilagajanje pouka 

nadarjenim učencem statistično pomemben razkorak med dejansko in zaželeno 

usposobljenostjo. 
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6.3.1.3 Presoja lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka učenčevemu 

predznanju in interesom glede na delovno mesto učiteljev 

Spodnji graf kaže, da le učitelji razrednega pouka svojo usposobljenost za prilagajanje 

pouka vsem trem značilnostim učencev v povprečju ocenjujejo višje od 3,5. Drugi strokovni 

delavci tako ocenjujejo svojo usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju učencev z 

učnimi težavami (x̅ = 3,56) in učenčevim interesom (x̅ = 3,58). Učitelji predmetnega pouka 

pa s povprečno oceno nad 3,5 ocenjujejo le svojo usposobljenost za prilagajanje pouka 

nadarjenim učencem (x̅ = 3,65). Vzgojiteljice svojo usposobljenost za prilagajanje vsem 

značilnostim učencev ocenjujejo s povprečno oceno, nižjo od 3,3, kar so tudi najnižje ocene 

med vsemi skupinami učiteljev na različnih delovnih mestih.  

Graf 33: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim glede na delovno 

mesto učiteljev – povprečne ocene 

 

Zanimivo je, da so učitelji predmetnega pouka v povprečju najvišje ocenili svojo 

usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev (x̅ = 3,65), učitelji 

razrednega pouka svojo usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju učencev z učnimi 

težavami (x̅ = 3,63), vzgojiteljice in drugi strokovni delavci pa usposobljenost za prilagajanje 

učenčevim interesom.  
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Preglednica 58: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim glede na 

delovno mesto učiteljev – Levenov preizkus 

Usposobljenost za 
prilagajanje pouka: 

Delovno mesto 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Predznanju nadarjenih 
učencev 

0,951 3 716 0,415 5,026 0,002 
(1-2) 0,034** 

(1-3) 0,005** 

Predznanju učencev z 
učnimi težavami 

1,099 3 716 0,349 13,272 0,000 (2-3) 0,000** 

Interesom učencev 0,596 3 717 0,618 0,890 0,446  

NA SPLOŠNO 0,799 3 717 0,495 3,578 0,014 // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

 **Skupine strokovnih delavcev glede na delovno mesto: 1 – vzgojiteljice; 2 – učitelji razrednega pouka; 3 – 
učitelji predmetnega pouka; 4 – drugi. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je enosmerna analiza variance 

ANOVA med učitelji na različnih delovnih mestih pokazala statistično pomembne razlike v 

oceni usposobljenosti za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev (p = 0,002) in 

predznanju učencev z učnimi težavami (p = 0,000). Bonferronijev test je pri ocenah 

usposobljenosti za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev pokazal statistično 

pomembne razlike med vzgojiteljicami in učitelji razrednega in predmetnega pouka, pri 

ocenah usposobljenosti za prilagajanje pouka predznanju učencev z učnimi težavami pa 

med učitelji razrednega in učitelji predmetnega pouka. Ugotovili smo, da učitelji razrednega 

(x̅ = 3,55) in predmetnega pouka (x̅ = 3,65) statistično pomembno višje ocenjujejo svojo 

usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencem kot vzgojiteljice (x̅ = 

3,09). Učitelji razrednega pouka (x̅ = 3,63) pa statistično pomembno višje ocenjujejo svojo 

usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju učencev z učnimi težavami kot učitelji 

predmetnega pouka (x̅ = 3,26).  

6.3.1.4 Presoja lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka učenčevemu 

predznanju in interesom glede na strokovni naziv učiteljev 

Podatki v nadaljevanju kažejo statistično pomembne razlike v presoji lastne usposobljenosti 

za prilagajanje pouka glede na strokovni naziv učiteljev. 
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Graf 34: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim glede na strokovni 

naziv učiteljev – povprečne ocene 

 

Iz rezultatov v grafu 34 vidimo, da so učitelji brez naziva izmed vseh skupin učiteljev v 

povprečju najvišje ocenili svojo usposobljenost za prilagajanje pouka interesom učencev (x̅ 

= 3,51), z najnižjo oceno pa prilagajanje pouka predznanju učencev z učnimi težavami (x̅ = 

3,27). Svojo usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju učencem z učnimi težavami 

(x̅ = 3,54) in predznanju nadarjenim učencem (x̅ = 3,67) so izmed vseh skupin učiteljev v 

povprečju najvišje ocenili učitelji z nazivom svetovalec. 

Preglednica 59: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim glede na 

strokovni naziv učiteljev – Levenov preizkus 

Usposobljenost za 
prilagajanje pouka: 

Strokovni naziv 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Predznanju nadarjenih 
učencev 

0,805 3 716 0,491 5,080 0,002 
(1-3) 0,016** 

(2-3) 0,008** 

Predznanju učencev z 
učnimi težavami 

0,262 3 716 0,853 3,404 0,017 (1-3) 0,019** 

Interesom učencev 0,328 3 717 0,805 0,550 0,648  

NA SPLOŠNO 0,460 3 717 0,710 2,584 0,052  

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
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**Skupine strokovnih delavcev glede na strokovni naziv: 1 – brez naziva; 2 – mentor; 3 – svetovalec; 4 – 
svetnik.  

Ugotovili smo statistično pomembne razlike med ocenami lastne usposobljenosti za 

prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev med učitelji brez naziva in svetovalci (p 

= 0,016) ter mentorji in svetovalci (p = 0,008). Učitelji z nazivom svetovalec to svojo 

usposobljenost (x̅ = 3,67) statistično pomembno višje ocenjujejo kot učitelji brez strokovnega 

naziva (x̅ = 3,41) in z nazivom mentor (x̅ = 3,47). Svetovalci tudi svojo usposobljenost za 

prilagajanje pouka predznanju učencev z učnimi težavami (x̅ = 3,54) ocenjujejo statistično 

pomembno višje od učiteljev brez strokovnega naziva (x̅ = 3,27).  

Ugotovili smo, da učitelji z nazivom svetovalec statistično pomembno višje kot učitelji brez 

naziva ocenjujejo lastno usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih 

učencev in za prilagajanje pouka predznanju učencev z učnimi težavami. Svetovalci svojo 

usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev statistično pomembno 

višje ocenjujejo tudi od kolegov z nazivom mentor. 

6.3.1.5 Presoja lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka učenčevemu 

predznanju in interesom glede na velikost šole 

Izračuni kažejo, da se v presoji lastne usposobljenosti za prilagajanja pouka razlikujejo tudi 

učitelji, ki poučujejo na različno velikih osnovnih šolah. Na podlagi rezultatov v grafu 35 

vidimo, da usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev najvišje 

ocenjujejo učitelji s šol, v katerih sta v generaciji učencev običajno več kot dva oddelka (x̅ = 

3,62), najnižje pa učitelji, ki poučujejo v šolah s kombiniranimi oddelki (x̅ = 3,30). Zanimivo 

je, da učitelji s šol, v katerih so običajno kombinirani oddelki, najvišje od vseh ocenjujejo 

svojo usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju učencev z učnimi težavami (x̅ = 

3,49). 
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Graf 35: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim glede na velikost 

šole – povprečne ocen 

 

Iz preglednice 60 vidimo, da je enosmerna analiza variance ANOVA med učitelji, ki 

poučujejo na različno velikih šolah, pokazala statistično pomembne razlike v oceni 

usposobljenosti za prilagajanje pouka nadarjenim učencem (F = 3,089, P = 0,027). 

Preglednica 60: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim glede na 

velikost šole – Levenov preizkus 

Usposobljenost za 
prilagajanje pouka: 

Velikost šole 

Levene preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Predznanju nadarjenih 
učencev 

0,488 3 716 0,690 3,089 0,027 
(1-3) 0,036** 

(1-4) 0,018** 

Predznanju učencev z 
učnimi težavami 

1,196 3 716 0,310 0,036 0,991  

Interesom učencev 0,521 3 717 0,668 0,785 0,502  

NA SPLOŠNO 0,055 3 717 0,983 0,859 0,462  

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na velikost šole: 1 – kombinirani oddelki; 2 – en oddelek v generaciji; 3 – 
dva oddelka v generaciji; 4 – več kot dva oddelka v generaciji. 
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IBonferronijev test je pokazal statistično pomembne razlike med učitelji, ki poučujejo na 

šolah s kombiniranimi oddelki, in učitelji s šol z dvema ali več oddelki v generaciji učencev.  

Ugotovili smo, da učitelji, ki poučujejo na šolah s kombiniranimi oddelki (x̅ = 3,30), statistično 

pomembno nižje ocenjujejo svojo usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju 

nadarjenih učencev kot učitelji na šolah s po dvema (x̅ = 3,59) in z več kot dvema oddelkoma 

(x̅ = 3,62) v generaciji učencev. 

6.3.1.6 Presoja lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka učenčevemu 

predznanju in interesom glede na to, ali so se učitelji že dodatno 

usposabljali za prilagajanje pouka 

Graf 36: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim glede na to, ali so 

se učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka – povprečne vrednosti 

 

Podatki o povprečnih ocenah kažejo (graf 36), da učitelji, ki so se že dodatno izobraževali 

za prilagajanje pouka, usposobljenost na vseh področjih ocenjujejo višje kot njihovi kolegi, 

ki se še niso dodatno usposabljali. Oboji v povprečju najvišje ocenjujejo svojo 

usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev. Učitelji, ki so se že 

dodatno usposabljali za prilagajanje pouka, v povprečju najnižje ocenjujejo svojo 

usposobljenost za prilagajanje pouka interesom učencev, medtem ko tisti, ki se še niso 

dodatno usposabljali, najnižje ocenjujejo svojo usposobljenost za prilagajanje pouka 

učencem z učnimi težavami. 
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Preglednica 61: Usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim značilnostim glede na to, 

ali so se učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka – t-preizkus 

Usposobljenost za 
prilagajanje:  

Že usposabljali 

Da. Ne. Levenov preizkus T-preizkus* 

x̅ SD x̅ SD F P t g p 

Predznanju učencev 
z učnimi težavami 

3,56 0,737 3,33 0,832 2,251 0,134 3,989 715 0,000 

Predznanju 
nadarjenih učencev 

3,65 0,724 3,46 0,786 6,150 0,013 3,270 635,259 0,001 

Interesom učencev 3,51 0,790 3,35 0,765 1,008 0,316 2,723 716 0,007 

NA SPLOŠNO 3,57 0,606 3,38 0,651 0,542 0,462 4,091 716 0,000 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

Ugotovili smo, da učitelji, ki so se že usposabljali za prilagajanje pouka, statistično 

pomembno višje ocenjujejo lastno usposobljenost za prilagajanje pouka vsem naštetim 

značilnostim učencev kot tisti, ki se niso dodatno usposabljali. Enako velja tudi za oceno na 

splošno.  

6.3.2 Vloga različnih oblik izobraževanja pri učiteljevi usposobljenosti za 

prilagajanje pouka 

Zanimalo nas je, kako učitelji ocenjujejo vlogo različnih oblik izobraževanja pri njihovi 

usposobljenosti za prilagajanje pouka. Različne oblike izobraževanja so ocenili na 

petstopenjski deskriptivni ocenjevalni lestvici od Nima pomembne vloge do Ima zelo 

pomembno vlogo. Izbrali so lahko tudi možnost Te oblike izobraževanja nisem bil deležen. 

Teh odgovorov pri izračunih nismo upoštevali.  

Graf 37 kaže, da učitelji v povprečju najvišje ocenjujejo vlogo lastnih izkušenj (x̅ = 4,63) in 

strokovnega sodelovanja s kolegi (x̅ = 4,16), ki so ju ocenili s povprečno oceno višjo od štiri. 

S povprečnimi ocenami med tri in štiri so ocenili vloge petih oblik izobraževanja, in sicer: 

študij strokovne literature in nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (x̅ = 3,92), drugo (x̅ = 

3,7 %), hospitiranje pri pouku kolegov (x̅ = 3,36) ter redni dodiplomski študij (x̅ = 3,07). 

Najnižje so ocenili vlogo dela v študijskih skupinah (x̅ = 2,82), izrednega dodiplomskega 

študija (x̅ = 2,71) in podiplomskega študija (x̅ = 2,68).  
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Graf 37: Vloga različnih oblik izobraževanja pri učiteljevi usposobljenosti za prilagajanje 

pouka – povprečne ocene 

 

Pod drugo so učitelji navajali dejavnike, ki so povezani 

 z učiteljevo naravnanostjo in interesom za učenje ter s spreminjanje lastnega dela 

(imeti rad svoj poklic, učiteljevo prepričanje, lastni interes, učiteljeva pripravljenost, 

zanimanje za to, želja po izboljšanju pouka, želja po učenju, občutljivost za delo z 

učenci, želja po pomoči učencem); 

 s seznanjanjem z različnimi izkušnjami (izkušnje sodelavcev, izkušnje kolegov v 

tujini, izobraževanje v tujini, izmenjava izkušenj, pomoč svetovalnih delavcev, primeri 

dobre prakse, sodelovanje s kolegi po vertikali, sodelovanje s starši). 

In še dve razmišljanji, povezani z izvajanjem prilagajanja pouka: 

 vzeti si večkrat čas za osebno poglobljeno razmišljanje o naučenem in kako to čim 

bolj učinkovito udejanjiti v praksi; 

 veliko lažje je o tem predavati, dajati nasvete kot pa v razredu to izpeljati – z učenci, 

ki so nadarjeni, povprečni, šibkejši učenci potrebujejo vodenje ali povratno 

informacijo o nalogi, ki so jo rešili. Učitelj ne zmore vsem diferenciranim nalogam 

dajati povratne informacije. Zato nastaneta tudi zmeda in čakanje 
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2,82

3,07

3,36

3,7

3,92

3,92

4,16

4,63

1 2 3 4 5

podiplomski študij

izredni dodiplomski študij

delo v študijskih skupinah

redni dodiplomski študij

hospitiranje pri pouku kolegov

drugo

nadaljnje izobraževanje in usposabljanje

študij strokovne literature

strokovno sodelovanje s kolegi

lastne izkušnje

POVPREČNA OCENA
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Zanimivo je, da je med tremi oblikami, ki imajo po mnenju učiteljev najmanj pomembno vlogo 

– poleg podiplomskega (x̅ = 2,68) in izrednega dodiplomskega študija (x̅ = 2,71) – tudi delo 

v študijskih skupinah (x̅ = 2,82). Zanimiv razlog, zakaj mu delo v študijskih skupinah ni všeč, 

je povedal eden od anketiranih učiteljev:  

»Na študijskih skupinah sem bil dvakrat in ni mi bilo všeč. Začeli smo nekako v redu, 

potem pa se je nadaljevalo samo s tarnanjem, kaj vse ni v redu in česa vsega ne 

moremo« (intervjuvanec 1). 

Zanimalo nas je še, ali so pri povprečni oceni vloge različnih oblik izobraževanja kakšne 

razlike med skupinami učiteljev glede na njihove socialno-demografske značilnosti. 

Statistično pomembne razlike med skupinami prikazuje preglednica 62.  

Preglednica 62: Vloga različnih oblik izobraževanja pri učiteljevi usposobljenosti za 

prilagajanje pouka – prvi del 

  
Strok. 
sodelovanje 
s kolegi 

Študij 
strokovne 
literature 

Nadaljnje 
izobraževanje in 
usposabljanje 

 
Hospitiranje pri 
pouku kolegov 

 1* 2* 3* 4* 5* 6* 

Spol // // 
ženske ˃      
moški 

// // // 

Delovno 
mesto 

// // 
učitelji RP ˃  
učitelji PP 

drugi ˃               
učitelji RP in PP 

// // 

Stopnja 
izobrazbe 

// // // 
spec., mag., dr. ˃    
višja 

// // 

Delovna 
doba 

// // // // // // 

Strokovni 
naziv 

// // 
svetnik ˃     
brez naziva 

svetnik ˃             
brez naziva 

// 
brez naziva ˃ 
mentor in 
svetovalec 

Velikost 
šole 

// // // // // // 

Že 
usposabljali 

// 
da ˃                
ne 

da ˃                
ne 

da ˃                         
ne 

// // 

Izkušnje – 
DSP 

// // // // // // 

Ti povzetki so narejeni na podlagi izračunov, ki so prikazani v preglednicah v prilogah. 

// ni statistično pomembnih razlik; ˃ višje kot;   

*1 – lastne izkušnje; 2 – strokovno sodelovanje s kolegi; 3 – študij strokovne literature; 4 – nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje; 5 – drugo; 6 – hospitiranje pri pouku kolegov 
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Iz preglednice 62 vidimo, da so bili učitelji različnih skupin glede na socialno-demografske 

značilnosti najbolj usklajeni pri ocenah vloge lastnih izkušenj in strokovnega sodelovanja s 

kolegi. Največ statistično pomembnih razlik v ocenah je bilo med skupinami učiteljev glede 

na njihov strokovni naziv in izkušnje z dodatnim usposabljanjem za prilagajanje pouka. 

Vlogo študija strokovne literature in nadaljnjega izobraževanja so višje ocenili učitelji z višjim 

nazivom, vlogo hospitiranja pri pouku kolegov pa učitelji brez naziva višje kot kolegi z višjim 

nazivom. Učitelji, ki so se že dodatno usposabljali, pa so višje ocenili vlogo strokovnega 

sodelovanja s kolegi, študija literature in nadaljnjega izobraževanja. 

Učitelji različnih skupin so najbolj različno ocenjevali vlogo nadaljnjega izobraževanja. Višje 

ga ocenjujejo strokovni delavci na drugih delovnih mestih v primerjavi z razrednimi in s 

predmetnimi učitelji ter z učitelji, ki so se dodatno usposabljali za prilagajanje pouka ali imajo 

izkušnje z učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč. Vlogo te oblike izobraževanja višje 

ocenjujejo tudi učitelji s specializacijo, z magisterijem ali doktoratom v primerjavi s kolegi, ki 

imajo višjo izobrazbo, ter svetniki v primerjavi z učitelji brez naziva, pri čemer lahko 

sklenemo, da tisti, ki so se sami dodatno izobraževali, takšno izobraževanje tudi višje 

ocenjujejo. To je skladno s statistično pomembno višjo oceno vloge podiplomskega študija, 

ki so ga višje ocenili učitelji z najvišjimi stopnjami izobrazbe (specializacija, magisterij, 

doktorat) v primerjavi s kolegi, ki niso podiplomsko študirali. 

V preglednici 63 so prikazane statistično pomembne razlike v ocenah oblik izobraževanja, 

ki so povezane s študijem in z delom v študijskih skupinah. Za te oblike so razen rednega 

dodiplomskega študija učitelji v povprečju ocenili, da imajo šibko vlogo pri njihovi 

usposobljenosti za prilagajanje pouka. 

Ugotovili smo, da redni dodiplomski študij višje ocenjujejo učitelji s krajšo delovno dobo, z 

visoko univerzitetno izobrazbo in nižjim strokovnim nazivom. Delo v študijskih skupinah se 

zdi pomembnejše učiteljem predmetnega kot učiteljem razrednega pouka in učiteljem, ki 

poučujejo v kombiniranih oddelkih višje kot njihovi kolegi, ki poučujejo v šolah z dvema ali 

več oddelki v generaciji učencev.  
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Preglednica 63: Vloga različnih oblik izobraževanja pri učiteljevi usposobljenosti za 

prilagajanje pouka – drugi del 

 
Redni dodiplomski 
študij 

Delo v 
študijskih 
skupinah 

Izredni 
dodiplomski 
študij 

Podiplomski 
študij 

 7* 8* 9* 10* 

Spol // // // // 

Delovno 
mesto 

drugi ˃                   
učitelji RP in PP 

učitelji PP ˃   
učitelji RP 

// // 

Stopnja 
izobrazbe 

visoka univ. in spec., 
mag., dr. ˃  višja 
izob. 

// // 
spec., mag., dr.˃ 
vsi preostali 

Delovna 
doba 

4–6 let ˃                
več kot 19 let; 

7–18 let ˃ 19–30 let 

// 
več kot 19 let ˃      
kot 7–18 let 

// 

Strokovni 
naziv 

brez naziva ˃    
mentor in svetovalec 

// 
svetov. in svetn. ˃  
brez naz. in mentor 

// 

Velikost šole // 
komb. odd. ˃ 
kot dva odd. in 
več 

// // 

Že 
usposabljali 

// // // // 

Izkušnje – 
DSP 

// // // // 

Ti povzetki so narejeni na podlagi izračunov, ki so prikazani v preglednicah v prilogah. 

// ni statistično pomembnih razlik; ˃ višje kot;   

*7 – redni dodiplomski študij; 8 – delo v študijskih skupinah; 9 – izredni dodiplomski študij; 10 – podiplomski 
študij 

6.3.2.1 Latentna struktura vloge različnih oblik izobraževanja pri učiteljevi 

usposobljenosti za prilagajanje pouka 

Za namen uporabe v nadaljnjih analizah smo oblikovali devet spremenljivk, ki se navezujejo 

na vlogo različnih oblik izobraževanja pri učiteljevi usposobljenosti za prilagajanje pouka. 

Kot podlago za oblikovanje dimenzij smo predhodno naredili faktorsko analizo. S to metodo 

smo ugotovili, v koliko dimenzij bi bilo smiselno združevati spremenljivke posameznega 

vsebinskega sklopa in katere med njimi so si dovolj sorodne, da jih lahko obravnavamo kot 

eno dimenzijo. V nadaljevanju smo dimenzije izračunali kot povprečne vrednosti 

spremenljivk, ki sodijo v posamezni faktor; to pomeni, da imajo na njem visoke vrednosti 

faktorskih uteži. 
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Vrednosti KMO-preizkusa (0,875) in Bartlettovega preizkusa (x2 = 4290, 184, g = 120,   p = 

0,000) kažejo, da so spremenljivke ustrezne za faktorizacijo. Komunalitete posameznih 

spremenljivk presegajo vrednost 0,2, kar pomeni, da je v modelu zajete dovolj variance 

posameznih spremenljivk. S prvim faktorjem pojasnimo 36,2 % variance, z drugim 11,03 % 

in s tretjim 5,9 % variance. Po pravokotni rotaciji pa se ta varianca med faktorji porazdeli 

tako, da s prvim faktorjem pojasnimo 24,2 %, z drugim 18 %, s tretjim pa 11,2 % variance – 

skupno 53,4 % variance. 

Preglednica 64: Matrika faktorskih uteži po pravokotni rotaciji – vloga različnih oblik 

izobraževanja pri učiteljevi usposobljenosti za prilagajanje pouka 

  
Faktor 

1 2 3 

1. izredni dodiplomski študij 0,893 0,147 0,139 

2. redni dodiplomski študij 0,765 0,119 0,169 

3. podiplomski študij 0,678 0,217 0,063 

4. delo v študijskih skupinah 0,188 0,710 –0,041 

5. hospitiranje pri pouku kolegov 0,165 0,692 0,185 

6. strokovno sodelovanje s kolegi 0,106 0,602 0,492 

7. študij strokovne literature 0,266 0,382 0,529 

8. nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 0,43 0,219 0,480 

9. lastne izkušnje 0,028 –0,005 0,413 

 

Preglednica 64 prikazuje matriko s faktorskimi utežmi po pravokotni rotaciji. Prve tri 

spremenljivke imajo visoke uteži na prvem faktorju, ki se navezuje na formalne oblike 

dodiplomskega in podiplomskega študija. Četrta, peta in šesta spremenljivka imajo močne 

uteži na drugem faktorju, ki se nanaša na strokovno sodelovanje s kolegi, zadnje tri pa imajo 

visoke uteži na tretjem faktorju, ki se nanaša na lastne izkušnje in strokovno spopolnjevanje.  

Na podlagi rezultatov faktorske analize smo oblikovali dimenzije, ki so izračunane kot 

povprečje spremenljivk znotraj posameznega faktorja. 
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Preglednica 65: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 

pouka – opisna statistika 

Vloga oblik izobraževanja 
pri usposobljenosti za 
prilagajanje pouka – 
dimenzije 

x̅ SD Min. Maks. 
Koeficient 

asimetričnosti 
Koeficient 

sploščenosti 

DIM28_1 

Formalno izobraževanje 
2,93 1,19765 1 5 –0,021 –0,944 

DIM28_2 

Sodelovanje s kolegi 
3,46 0,84298 1 5 –0,307 –0,23 

DIM28_3 

Spopolnjevanje znanja 
4,16 0,61051 1,67 5 –0,688 0,431 

 

Preglednica 65 prikazuje opisne statistike posameznih dimenzij. Vidimo, da so učitelji v 

povprečju najvišje ocenili dimenzijo spopolnjevanje znanja (x̅ = 4,16), najnižje pa dimenzijo 

formalno izobraževanje (x̅ = 2,93). Korelacije med dimenzijami so nizke, kar pomeni, da med 

seboj niso zelo povezane. 

Preglednica 66: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 

pouka – statistično pomembne razlike glede na socialno-demografske značilnosti učiteljev  

Vloga oblik izobraževanja 
pri usposobljenosti za 
prilagajanje pouka – 
dimenzije 

DIM28_1 
formalno 

izobraževanje 

DIM28_2 
sodelovanje s 

kolegi 

DIM28_3 
spopolnjevanje 

znanja 

Spol // // ženske ˃    moški 

Delovna doba // // // 

Stopnja izobrazbe visoka uni. in      
spec., mag, ter dr. ˃    
višja 

// // 

Strokovni naziv brez naziva ˃    

mentor 

brez naziva ˃     

svetovalec 

svetnik ˃              

brez naziva 

Delovno mesto vzg. in učitelji RP ˃    

učitelji PP 
// 

učitelji RP ˃     

učitelji PP 

Velikost šole  
// 

komb.odd. ˃          

kot dva odd. in več 
kot dva odd. 

// 

Že usposabljali // // da ˃ ne  

Izkušnje – DSP // // // 
Ti povzetki so narejeni na podlagi izračunov, ki so prikazani v preglednicah v prilogah. 

Dimenzijo formalno izobraževanje so vzgojiteljice in učitelji razrednega pouka ocenili višje 

kot učitelji predmetnega pouka, ter učitelji z visoko univerzitetno izobrazbo, specializacijo, 

magisterijem ali doktoratom višje kot učitelji z višjo izobrazbo. To dimenzijo so višje ocenili 
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tudi učitelji brez strokovnega naziva v primerjavi z mentorji. Dimenzijo sodelovanje s kolegi 

so učitelji, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih ocenili višje kot njihovi kolegi v šolah z dvema 

in več kot dvema oddelkoma v generaciji učencev. Višje so jo ocenili tudi učitelji brez naziva 

v primerjavi z učitelji svetovalci. Pri ocenah dimenzije spopolnjevanje znanja je bilo največ 

statistično pomembnih razlik med različnimi skupinami učiteljev. To dimenzijo so višje 

ocenile ženske, učitelji, ki so se že usposabljali za prilagajanje pouka, učitelji razrednega 

pouka višje kot učitelji predmetnega pouka in učitelji svetniki višje kot njihovi kolegi brez 

naziva. Lahko rečemo, da učitelji na začetku svojega profesionalnega razvoja višje 

ocenjujejo vlogo formalnega izobraževanja in sodelovanja s kolegi kot njihovi izkušenejši 

kolegi, izkušenejši učitelji z v najvišjim nazivom pa spopolnjevanje znanja v primerjavi z 

učitelji brez strokovnega naziva. 

6.3.3 Presoja učiteljev o zadostni pogostosti prilagajanja pouka in razlogi, ki jih pri 

tem ovirajo  

Zanimalo nas je, ali učitelji menijo, da pouk prilagajajo dovolj pogosto ali ne. Večina (63,8 

%) jih meni, da pouk prilagaja dovolj pogosto. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo 

njihovo presojo.  

Preglednica 67: Presoja učiteljev o zadostni pogostosti prilagajanja pouka - χ2 preizkus 

 χ2-preizkus 

χ2 g p 

Spol 1,948  0,163 

Delovna doba 23,642 4 0,000 

Stopnja izobrazbe 10,999 3 0,012 

Strokovni naziv 15,860 3 0,001 

Delovno mesto 15,086 3 0,001 

Velikost šole 10,432 3 0,015 

Že usposabljali 12,710 1 0,000 

Izkušnje z DSP 0,004 1 0,953 

 

Iz preglednice 67 vidimo, da so med učitelji statistično pomembne razlike v presoji, ali pouk 

dovolj pogosto prilagajajo, glede na delovno dobo (p = 0,000), stopnjo izobrazbe  (p = 0,012), 

strokovni naziv (p = 0,001), delovno mesto (p = 0,001), velikost šole (p = 0,015) in njihovo 
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izkušnjo z dodatnim usposabljanjem za prilagajanje pouka (p = 0,000). Glede na spol ni 

razlik (p = 0,163). 

Preglednica 68: Presoja učiteljev o zadostnosti prilagajanja pouka glede na njihove socialno-

demografske značilnosti – odstotni deleži 

Zadovoljstvo s pogostostjo prilagajanja pouka Da. Ne. SKUPAJ 

f % f % f % 

Spol moški 64,6 35,4 100 

ženske 54,8 45,2 100 

 

Delovna doba 

od 1 do 3 let 39,4 60,6 100 

od 4 do 6 let 48,0 52,0 100 

od 7 do 18 let 62,0 38,0 100 

od 19 do 30 let 66,1 33,9 100 

več kot 30 let 78,0 22,0 100 

 

Stopnja 
izobrazbe 

višja 73,2 26,8 100 

visoka strokovna 70,6 29,4 100 

visoka univerzitetna 60,0 40,0 100 

spec., mag., dr. 58,8 41,2 100 

 

Strokovni naziv 

brez naziva 54,3 45,7 100 

mentor 57,8 42,2 100 

svetovalec 71,1 28,9 100 

svetnik 58,3 41,7 100 

 

Delovno mesto 

vzgojiteljica 71,4 28,6 100 

učitelji razrednega pouka 69,8 30,2 100 

učitelji predmetnega pouka 55,8 44,2 100 

drugo 68,4 31,6 100 

 

Velikost šole 

kombinirani oddelki 74,2 25,8 100 

en oddelek v generaciji 65,9 34,1 100 

dva oddelka v generaciji 66,7 33,3 100 

več kot dva oddelka v generaciji 55,8 44,2 100 

So se že 
usposabljali 

Da. 69,4 30,6 100 

Ne. 58,5 43,5 100 

Izkušnje z DSP Da. 63,6 36,4 100 

Ne. 63,9 36,1 100 
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Iz podatkov v preglednici 68 vidimo, da z večanjem let delovne dobe raste tudi delež 

učiteljev, ki meni, da pouk prilagaja dovolj pogosto. Učitelji z več kot sedem let delovne dobe 

v večini menijo, da pouk prilagajajo dovolj pogosto, medtem ko učitelji z manj kot sedem let 

delovne dobe v večini menijo, da pouka ne prilagajajo dovolj pogosto. Tako 78 % učiteljev 

z več kot trideset let delovne dobe meni, da pouk prilagajajo dovolj pogosto, med učitelji z 

do treh let delovne dobe pa je takšnih le 39,4 %. 

Skladno z dolžino delovne dobe je tudi mnenje učiteljev z različno stopnjo izobrazbe. Učitelji 

z najdaljšo delovno dobo so v večini učitelji v višješolsko izobrazbo, ki tudi v največjem 

deležu (73,2 %) menijo, da pouk prilagajajo dovolj pogosto, medtem ko učitelji z najvišjo 

stopnjo izobrazbe tako menijo v najmanjšem deležu (58,8 %). 

Zadovoljstvo s pogostostjo prilagajanja pouka narašča tudi med skupinami učiteljev z 

različnimi strokovnimi nazivi, in sicer od tistih brez naziva do svetovalcev. Tako torej meni 

54,3 % učiteljev brez naziva in 71,1 % učiteljev z nazivom svetovalec. Svetniki tako menijo 

v manjšem deležu kot svetovalci. 

Med učitelji na različnih delovnih mestih so vzgojiteljice tiste, ki v največjem deležu (71,4 %) 

menijo, da pouk prilagajajo dovolj pogosto, medtem ko tako meni najmanjši delež učiteljev 

predmetnega pouka (55,8 %). 

Statistično pomembne razlike so tudi med ocenami učiteljev na različno velikih osnovnih 

šolah. Učitelji na šolah s kombiniranimi oddelki v največjem deležu (74,2 %) menijo, da pouk 

prilagajajo dovolj pogosto, drugi so učitelji z osnovnih šol s po dvema oddelkoma (66,7 %) 

in tretji učitelji s šol s po enim oddelkom na generacijo učencev (65,9 %). Učitelji z največjih 

šol, torej s šol z več kot dvema oddelkoma na generacijo učencev, pa v najmanjšem deležu 

(55,8 %) menijo, da pouk prilagajajo dovolj pogosto. 

Tudi učitelji, ki so se že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka, v večjem deležu menijo 

(69,4 %), da pouk prilagajajo dovolj pogosto v primerjavi s kolegi, ki se niso dodatno 

izobraževali (58,5 %). 

6.3.3.1 Razlogi, ki ovirajo učiteljevo prilagajanje pouka 

Učitelji so za vprašanjem, ali menijo, da pouk dovolj pogosto prilagajajo, ocenili tudi 

strinjanje s trditvami, ki so predstavljale mogoče razloge, ki ovirajo njihovo prilagajanje 
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pouka. Svoje strinjanje so izrazili za naslednje trditve: 1) to ni potrebno, ker letos ne 

poučujem takšnih učencev; 2) prilagajanje nima pozitivnih učinkov, zato ni potrebno; 3) za 

to nimam dovolj časa; 4) ne čutim se dovolj usposobljen/-a; 5) v razredu je preveč učencev; 

6) imam premalo pripomočkov in virov; 7) drugo. Strinjanje s trditvami so ocenili na 

petstopenjski lestvici Likertovega tipa, in sicer z 1 – Nikakor se ne strinjam, 2 – V glavnem 

se ne strinjam, 3 – Delno se strinjam, 4 – V glavnem se strinjam in 5 – Popolnoma se 

strinjam. 

Graf 38: Razlogi, ki ovirajo prilagajanje pouka – povprečne ocene 

 

Ugotovili smo, da se učitelji v povprečju najmanj strinjajo s trditvijo, da prilagajanje nima 

pozitivnih učinkov (x̅ = 1,57) in da v tistem letu niso poučevali učencev, ki bi jim bilo potrebno 

prilagajati pouk (x̅ = 1,63). V povprečju se najbolj strinjajo z drugimi razlogi     (x̅ = 2,96), ki 

pa jih je navedlo samo 195 anketirancev, in s trditvijo, da je v razredu preveč učencev (x̅ = 

2,79) in da nimajo dovolj časa (x̅ = 2,66). Med drugimi razlogi so navajali preobsežne učne 

načrte, težave z disciplino v razredu, nezainteresiranost učencev. Eden je napisal, da mu 

zaradi dela z učenci s primanjkljaji zmanjka časa za delo z nadarjenimi. Učitelji tudi menijo, 

da so preobremenjeni z administracijo in na splošno s pedagoškim delom. Pravijo, da je 

včasih razlog tudi to, da jim zmanjka idej in da bi si želeli še več izobraževanj, sodelovanja 

s kolegi ter potrditev in spodbud nadrejenih. Bili so tudi precej kritični do samih sebe in 
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zapisali, da za prilagajanje pouka nimajo dovolj interesa, volje in želje ter da niso prepričani, 

ali je prilagajanje res učinkovito in potrebno. 

Povprečne ocene strinjanja z razlogi so precej nizke, kar pomeni, da se učitelji v povprečju 

z njimi v glavnem niso strinjali ali so se delno strinjali. 

V nadaljevanju predstavljamo pregled statistično pomembnih razlik v presoji razlogov med 

učitelji različnih skupin.  

Preglednica 69: Pregled statistično pomembnih razlik v ocenah razlogov, ki strokovne 

delavce ovirajo pri prilagajanju pouka 

 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

Spol // // // // // // // 

Delovno 
mesto 

// 
učitelji PP ˃    
vzg. in 
učitelji RP  

učitelji PP ˃  

učitelji RP 

učitelji PP 
˃  učitelji 
RP 

vzg. ˃ učitelji RP 
in drugi; 

učitelji PP ˃ 
učitelji RP 

// // 

Stopnja 
izobrazbe 

// // 
visoka uni. ˃  
višja 

// 
visoka str. ˃ 
višja 

// // 

Delovna 
doba 

// 
1–3 ˃          

7–18 

7–18 ˃         
več kot 30 

// 
7–18 ˃           

več kot 30 

4–6 let ˃ 

več kot 
30 

// 

Strokovni 
naziv 

// // 
ment. ˃ 

svetovalec 
// // 

brez naz. 
˃  svetnik 

// 

Velikost 
šole 

// // // // 

1 odd. in več ˃ 

komb.odd.; 

več kot 2 odd. ˃ 

kot 1 in 2 odd. 

// // 

Že 
usposabljali 

// // ne ˃ da ne ˃ da // // // 

Izkušnje - 
DSP 

// // // // // // // 

Ti povzetki so narejeni na podlagi izračunov, ki so prikazani v preglednicah v prilogah.  

* 1 - to ni potrebno, ker letos ne poučujem takšnih učencev; 2 - prilagajanje nima pozitivnih učinkov, zato ni 
potrebno; 3 - za to nimam dovolj časa; 4 - ne čutim se dovolj usposobljen/-a; 5 - v razredu je preveč učencev; 
6 - imam premalo pripomočkov in virov; 7 - drugo. 

Iz preglednice 69 lahko razberemo, da da je bilo največ statistično pomembnih razlik med 

ocenami strinjanja v zvezi s trditvijo Za to nimam dovolj časa. S to trditvijo so se statistično 

bolj strinjali tisti učitelji, ki se še niso dodatno izobraževali za prilagajanje pouka, učitelji 

predmetnega pouka bolj kot učitelji razrednega pouka, mentorji bolj kot svetovalci, učitelji z 
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visoko univerzitetno izobrazbo bolj kot tisti z višjo izobrazbo ter učitelji z od 7 do 18 let 

delovne dobe bolj kot njihovi kolegi z več kot 30 let delovne dobe. 

Pri strinjanju s trditvijo V razredu je preveč učencev je bilo največ statistično pomembnih 

razlik med učitelji z različno velikih šol. Tisti, ki poučujejo na šolah z enim ali več oddelkov 

generaciji učencev, so se s tem bolj strinjali kot tisti, ki poučujejo na šolah s kombiniranimi 

oddelki. Pa tudi učitelji, ki poučujejo na šolah z več kot dvema oddelkoma v generaciji 

učencev, so se s to trditvijo bolj strinjali kot njihovi kolegi, ki poučujejo na šolah z enim ali 

dvema oddelkoma v generaciji učencev. S to trditvijo so se bolj strinjali tudi učitelji z visoko 

strokovno izobrazbo v primerjavi s kolegi z  višjo izobrazbo, vzgojiteljice bolj kot drugi 

strokovni delavci in vzgojiteljice in učitelji predmetnega pouka bolj kot učitelji razrednega 

pouka. Učitelji z od 7 do 18 let delovne dobe so se enako kot s trditvijo, da nimajo dovolj 

časa, tudi s to trditvijo bolj strinjali kot njihovi kolegi z več kot 30 let delovne dobe. 

S trditvijo o premajhnem številu pripomočkov za prilagajanje pouka so se bolj strinjali učitelji 

brez naziva v primerjavi s kolegi z nazivom svetnik ter učitelji z delovno dobo z od 4 do 6 let 

bolj kot tisti z več kot 30 let delovne dobe. 

6.3.3.2 Razlogi, ki ovirajo učiteljevo prilagajanje pouka, in njihova ocena, ali pouk 

dovolj pogosto prilagajajo 

Predstavljamo še povezanost ocen učiteljev o tem, ali dovolj pogosto prilagajajo pouk, z 

njihovimi mnenji o razlogih, ki jih ovirajo pri prilagajanju pouka.  

Iz povprečnih ocen strinjanja z razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka, vidimo (graf 

39), da se učitelji, ki menijo, da pouka ne prilagajajo dovolj pogosto, v povprečju najbolj 

strinjajo z ovirami, ki so povezane s pomanjkanjem časa (x̅ = 3,53), z drugimi razlogi (x̅ = 

3,34) in s številom učencev v razredu (x̅ = 3,33). Tisti, ki menijo, da pouk prilagajajo dovolj 

pogosto, pa so v povprečju kot oviro najvišje ocenili druge razloge (x̅ = 2,72), nato število 

učencev v razredu (x̅ = 2,45), pomanjkanje pripomočkov in virov (x̅ = 2,23) ter šele na 

četrtem mestu pomanjkanje časa (x̅ = 2,16).  
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Graf 39: Razlogi, ki ovirajo prilagajanje pouka glede na to, ali so učitelji ocenili, da pouk 

prilagajajo dovolj pogosto – povprečne ocene 

 

 

T-preizkus je pokazal, da so med učitelji, ki so ocenili, da pouk dovolj pogosto prilagajajo, in 

tistimi, ki menijo, da pouka ne prilagajajo dovolj pogosto, statistično pomembne razlike v 

strinjanju z vsemi navedenimi razlogi, ki jih ovirajo pri prilagajanju pouka. Ugotovili smo, da 

se učitelji, ki menijo, da pouk dovolj pogosto prilagajajo, manj strinjajo z navedenimi razlogi, 

ki lahko ovirajo prilagajanje pouka. 
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Preglednica 70: Razlogi, ki ovirajo prilagajanje pouka glede na to, ali so učitelji ocenili, da 

pouk prilagajajo dovolj pogosto – t-preizkus 

Načrtovanje 
prilagajanja pouka 

Že usposabljali 

Da Ne Levenov preizkus T-preizkus* 

x̅ SD x̅ SD F p t g p 

To ni potrebno, ker 
letos ne poučujem 
takšnih učencev. 

1,53 0,958 1,78 0,935 1,49 0,223 –3,331 702 0,001 

Prilagajanje nima 
pozitivnih učinkov, 
zato ni potrebno. 

1,47 0,751 1,72 0,802 2,054 0,152 –4,095 704 0,000 

Za to nimam dovolj 
časa. 2,16 1,012 3,53 1,052 0,118 0,731 –17,214 703 0,000 

Ne čutim se dovolj 
usposobljen/-a. 1,62 0,793 2,45 0,906 7,558 0,006 –12,806 703 0,000 

V razredu je preveč 
učencev. 2,45 1,278 3,33 1,208 2,068 0,151 –8,991 702 0,000 

Imam premalo 
pripomočkov in 
virov. 

2,23 1,088 2,88 1,052 0,714 0,398 –7,741 694 0,000 

Drugo. 2,72 1,758 3,34 1,619 3,976 0,048 –2,472 193 0,014 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhoden Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

6.3.4 Stališča učiteljev do prilagajanja pouka značilnostim učencev 

Pri raziskovanju smo učitelje spraševali tudi o njihovih stališčih do prilagajanja pouka, o 

njihovem mnenju o tem, zakaj pouk prilagajajo dovolj pogosto ali ne dovolj pogosto ter 

kakšno vlogo imajo različne oblike izobraževanja na njihovo usposobljenost za prilagajanje 

pouka. 

Za ugotavljanje stališč učiteljev do prilagajanja pouka je bilo pripravljenih šestnajst trditev. 

Anketiranci so strinjanje z vsako izmed trditev izrazili na petstopenjski lestvici Likertovega 

tipa, pri čemer so izbirali med 1 – Nikakor se ne strinjam, 2 – V glavnem se ne strinjam, 3 – 

Delno se strinjam, 4 – V glavnem se strinjam in 5 – Popolnoma se strinjam. 

Najprej predstavljamo povprečne vrednosti ocen učiteljev za posamezne trditve.  
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Graf 40: Stališča do prilagajanja pouka – povprečne ocene 
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Iz grafa 40 vidimo, da so učitelji le dve izmed šestnajstih trditev ocenili s povprečno oceno 

višjo kot štiri, kar pomeni, da se v povprečju v glavnem strinjajo s trditvama, da je prilagajanje 

pouka odvisno od pripravljenosti učitelja (x̅ = 4,1) in da učitelj pouk lažje prilagodi nekaj 

učencem kot vsakemu učencu posebej (x̅ = 4,06). Nadalje so učitelji sedem izmed 

šestnajstih trditev ocenili s povprečno oceno nad tri ter sedem s povprečno oceno nad dve. 

Te najnižje ocenjene trditve so povezane predvsem z neučinkovitostjo in nepravičnostjo 

prilagajanja pouka in z njimi se učitelji v povprečju najmanj strinjajo. 

Zaradi velikega števila merjenih spremenljivk smo za trditve o prilagajanju pouka oblikovali 

dimenzije, ki smo jih uporabili v nadaljnjih analizah. Kot podlago za oblikovanje dimenzij smo 

predhodno naredili faktorsko analizo. S to metodo smo ugotovili, v koliko dimenzij bi bilo 

smiselno združevati spremenljivke posameznega vsebinskega sklopa in katere med njimi 

so si dovolj sorodne, da jih lahko obravnavamo kot eno dimenzijo. V nadaljevanju smo 

dimenzije izračunali kot povprečne vrednosti spremenljivk, ki sodijo v posamezni faktor; to 

pomeni, da imajo na njem visoke vrednosti faktorskih uteži. 

Vrednosti KMO-preizkusa (0,875) in Bartlettovega preizkusa (x2 = 4290, 184, g = 120, p = 

0,000) kažejo, da so spremenljivke ustrezne za faktorizacijo. Komunalitete posameznih 

spremenljivk presegajo vrednost 0,2, kar pomeni, da je v modelu zajete dovolj variance 

posameznih spremenljivk. S prvim faktorjem pojasnimo 31,5 % variance, z drugim 8,6 % in 

s tretjim 7,2 % variance. Po pravokotni rotaciji pa se ta varianca med faktorji porazdeli tako, 

da s prvim faktorjem pojasnimo 21,4 %, z drugim 18 %, s tretjim pa 8 % variance – skupno 

47,4 % variance.  
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Preglednica 71: Matrika faktorskih uteži po pravokotni rotaciji – stališča do prilagajanja 

pouka 

  
faktor 

1 2 3 

1. Učitelj lahko prilagaja pouk, le če ima na voljo dodaten čas za izvedbo.  0,727 0,228 –0,071 

2. Zaradi preobsežnega učnega načrta učitelj nima časa za prilagajanje 
pouka posameznim učencem. 

0,721 0,181 –0,052 

3. Učitelj zaradi pomanjkanja časa lahko prilagodi pouk le najbolj 
izstopajočim učencem. 

0,707 0,139 –0,078 

4. Učitelj ne more prilagajati pouka posameznim učencem zaradi 
prevelikega števila učencev v razredu. 

0,671 0,24 –0,025 

5. Učitelj ne more prilagajati pouka posameznim učencem, ker so učenci 
med seboj različni in bi moral vsakemu učencu prilagoditi pouk na 
drugačen način. 

0,612 0,421 –0,03 

6. Zaradi velikega števila učencev v razredu učitelj nima dovolj gradiva 
in drugih pripomočkov, da bi lahko prilagajal pouk. 

0,561 0,15 –0,011 

7. Učitelj lažje prilagodi pouk, če ga prilagodi za nekaj učencev skupaj 
in ne za vsakega posebej. 

0,501 0,112 0,07 

8. Načrtovanje in izvajanje vsakodnevnega prilagajanja pouka 
posameznim učencem je za učitelja časovno preobremenjujoče. 

0,464 0,222 –0,017 

9. Če pouk prilagajamo posameznim učencem, s tem poudarjamo 
razlike med njimi. 

0,177 0,786 –0,031 

10. Če pouk prilagajamo posameznim učencem, se s tem razlike med 
njimi še bolj povečujejo. 

0,229 0,732 0,024 

11. S prilagajanjem pouka bodo šibkejši učenci slabše pripravljeni na 
nacionalne preizkuse znanja. 

0,159 0,612 –0,038 

12. Če pouk prilagajamo le nekaterim učencem, se zmanjša učinek 
pouka na preostale učence v razredu. 

0,304 0,588 –0,07 

13. Če ne prilagajamo pouka učencem z učnimi težavami, so ti učenci 
bolj pripravljeni na realno življenje. 

0,198 0,585 –0,14 

14. Če pouk prilagajamo nadarjenim učencem, jih s tem bolj 
obremenimo. 

0,147 0,469 –0,052 

15. Prilagajanje pouka je odvisno od usposobljenosti učitelja. 0,04 –0,084 0,815 

16. Prilagajanje pouka je odvisno od pripravljenosti učitelja. –0,089 –0,082 0,752 

 

Preglednica 71 prikazuje matriko s faktorskimi utežmi po pravokotni rotaciji. Trditve od ena 

do osem imajo visoke uteži na prvem faktorju, ki se nanaša na prilagajanje pouka, 

povezanega s časom, številom in z različnostjo učencev. Deveta, deseta, enajsta, 

dvanajsta, trinajsta in štirinajsta trditev imajo močne uteži na drugem faktorju, ki se navezuje 
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na pravičnost prilagajanja pouka. Zadnji dve spremenljivki pa imata visoke uteži na tretjem 

faktorju. Nanašata se na usposobljenost in pripravljenost učiteljev za prilagajanje pouka.  

Na podlagi rezultatov faktorske analize smo oblikovali dimenzije, ki so izračunane kot 

povprečje spremenljivk znotraj posameznega faktorja. 

 

Preglednica 72: Dimenzije čas, število in različnost učencev, nepravičnost ter 

usposobljenost in pripravljenost učiteljev – opisna statistika 

Stališča do prilagajanja pouka 
– dimenzije 

x̅ SD Min. Maks. 
Koeficient 

asimetričnosti 
Koeficient 

sploščenosti 

DIM6_1 

Čas, število in različnost 
učencev 

3,44 0,739 1 5 –0,318 –0,07 

DIM6_2 

Nepravičnost 
2,44 0,782 1 5 0,345 –0,047 

DIM6_3 

Usposobljenost in 
pripravljenost učiteljev 

4,02 0,844 1 5 –0,793 0,639 

 

Preglednica 72 prikazuje opisne statistike posameznih dimenzij. Vidimo, da je med učitelji v 

povprečju najvišje ocenjena dimenzija usposobljenost in pripravljenost učiteljev (x̅ = 4,02) in 

najnižje dimenzija nepravičnost (x̅ = 2,44).  

Zanimalo nas je tudi, ali se stališča učiteljev razlikujejo tudi glede na njihove socialno-

demografske značilnosti. Ugotovili smo, da se razlikujejo le glede na njihovo delovno mesto 

in predhodno dodatno usposabljanje za prilagajanje pouka. 
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6.3.4.1 Stališča učiteljev do prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na 

delovno mesto učiteljev 

Ugotovili smo, da so učitelji predmetnega pouka med skupinami strokovnih delavcev na 

različnih delovnih mestih v povprečju najvišje ocenili dimenzijo nepravičnost (x̅ = 2,61) ter 

dimenzijo čas, število in različnost učencev (x̅ = 3,51), najnižje med skupinami strokovnih 

delavcev pa dimenzijo usposobljenost in pripravljenost učiteljev (x̅ = 3,93). To pomeni, da 

se ti učitelji v primerjavi z učitelji na drugih delovnih mestih v povprečju bolj strinjajo s tem, 

da premalo časa, preveliko število učencev in drugi dejavniki, povezani z različnostjo 

učencev, učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka ter da prilagajanje pouka ni učinkovito in 

pravično. Manj kot učitelji na drugih delovnih mestih pa se v povprečju strinjajo s tem, da je 

prilagajanje pouka odvisno od pripravljenosti in usposobljenosti učitelja. 

Graf 41: Dimenzije čas, število in različnost učencev, nepravičnost ter usposobljenost in 

pripravljenost učiteljev – povprečne ocene 
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Preglednica 73: Stališča učiteljev do prilagajanja pouka glede na njihovo delovno mesto – 

Levenov preizkus 

Stališča do prilagajanja 
pouka – dimenzije 

Delovno mesto 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

DIM6_1 

Čas, število in različnost 
učencev 

0,449 3 719 0,718 2,174 0,090 // 

DIM6_2 

Nepravičnost 
2,959 3 719 0,032 // // 

(2-3) 0,000** 

(4-3) 0,002** 

DIM6_3 

Usposobljenost in 
pripravljenost učiteljev 

1,821 3 719 0,142 1,965 0,118 // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 

predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

 **Skupine strokovnih delavcev glede na delovno mesto: 1 – vzgojiteljice; 2 – učitelji razrednega pouka; 3 – 

učitelji predmetnega pouka; 4 – drugi. 

Tamhane Post Hoc Test (preglednica 73) je pokazal statistično pomembne razlike v stališčih 

učiteljev razrednega in predmetnega pouka ter drugih strokovnih delavcev do dimenzije 

pravičnost. Učitelji predmetnega pouka se statistično pomembno bolj strinjajo, da s 

prilagajanjem pouka povečujemo in poudarjamo razlike med učenci kot učitelji razrednega 

pouka in drugi strokovni delavci. 

6.3.4.2 Stališča učiteljev do prilagajanja pouka značilnostim učencev glede na to, 

ali so se že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka 

Ugotovili smo, da se stališča učiteljev statistično pomembno razlikujejo tudi glede na to, ali 

so se že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka.  

Učitelji, ki so se že dodatno usposabljali, v povprečju nižje ocenjujejo dimenziji čas, število 

in različnost učencev (x̅ = 3,37) ter nepravičnost (x̅ = 2,42) kot tisti, ki se niso dodatno 

usposabljali. To pomeni, da se v povprečju manj kot njihovi kolegi, ki se niso dodatno 

izobraževali, strinjajo z dimenzijama, ki se nanašata na to, da premalo časa, preveliko 

število učencev in drugi dejavniki, povezani z različnostjo učencev, učitelje ovirajo pri 

prilagajanju pouka ter da prilagajanje pouka ni učinkovito in pravično.  
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Graf 42: Dimenzije čas, število in različnost učencev, nepravičnost ter usposobljenost in 

pripravljenost učiteljev glede na to, ali so se učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje 

pouka – povprečne ocene 

 

Preglednica 74: Dimenzije čas, število in različnost učencev, nepravičnost ter 

usposobljenost in pripravljenost učiteljev glede na to, ali so se učitelji že dodatno 

usposabljali za prilagajanje pouka – t-preizkus 

Stališča do 
prilagajanja pouka 

Že usposabljali 

Da Ne 
Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 

x̅ SD x̅ SD F p T g p 

DIM6_1 

Čas, število in 
različnost učencev 

3,37 0,754 3,53 0,711 0,856 0,355 –2,917 718 0,004 

DIM6_2 

Nepravičnost 
2,42 0,778 2,47 0,783 0,166 0,684 –0,841 718 0,401 

DIM6_3 

Usposobljenost in 
pripravljenost 
učiteljev 

4,07 0,829 3,95 0,860 0,249 0,618 1,955 718 0,051 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 
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T-preizkus je pokazal (preglednica 74), da se učitelji, ki so se že usposabljali za prilagajanje 

pouka, statistično pomembno manj strinjajo s trditvami o tem, da učitelj ne more prilagajati 

pouka zaradi prevelikega števila učencev in premalo časa, ki ga ima na voljo. 

SKLEPNE UGOTOVITVE TRETJEGA SKLOPA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

Tretji sklop raziskovalnih vprašanj je bil usmerjen v raziskovanje učiteljeve presoje lastne 

usposobljenosti za prilagajanje pouka predznanju in interesom učencev ter v raziskovanje 

učiteljevih stališč do prilagajanja pouka. Zanimalo nas je tudi, ali so učitelji zadovoljni s tem, 

kako pogosto prilagajajo pouk, in kaj jih pri tem ovira. Ugotavljali smo še, kako učitelji 

vrednotijo prispevek različnih oblik izobraževanja k njihovi usposobljenosti za prilagajanje 

pouka.  

Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji v povprečju najvišje ocenjujejo svojo 

usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev (x̅ = 3,57) in nato zelo 

podobno predznanju učencev z učnimi težavami (x̅ = 3,46) in interesom učencev (x̅ = 3,45). 

Ugotovili smo, da so na splošno svojo usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevim 

značilnostim moški ocenili višje kot ženske in učitelji, ki so se že usposabljali za prilagajanje 

pouka,  višje od učiteljev, ki se še niso. Ugotovili smo tudi, da so med različnimi skupinami 

učiteljev razlike predvsem pri ocenah usposobljenosti za prilagajanje pouka nadarjenim 

učencem in učencem z učnimi težavami. Svojo usposobljenost za prilagajanje pouka 

nadarjenim učencem so statistično pomembno višje ocenili: moški  v primerjavi z ženskami; 

učitelji razrednega in predmetnega pouka v primerjavi z vzgojiteljicami; svetovalci v 

primerjavi z mentorji in učitelji brez strokovnega naziva; učitelji z več kot 7 let delovne dobi 

v primerjavi z učitelji z do 3 let delovne dobe; učitelji, ki poučujejo na šolah z dvema ali več 

oddelki v generaciji učencev, v primerjavi z učitelji, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih; 

učitelji, ki so se že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka, v primerjavi s tistimi, ki se še 

niso. Pri ocenah usposobljenosti za prilagajanje pouka učencem z učnimi težavami je bilo 

med učitelji manj razlik. Svojo usposobljenost so statistično pomembno višje ocenili le učitelji 

razrednega pouka v primerjavi z učitelji predmetnega pouka, učitelji z nazivom svetovalec v 

primerjavi z učitelji brez strokovnega naziva in  učitelji, ki so se že dodatno usposabljali za 

prilagajanje pouka v primerjavi s tistimi, ki se niso. Usposobljenost za prilagajanje pouka 

učenčevim interesom so pomembno višje ocenili le moški in učitelji, ki so se že dodatno 
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usposabljali za prilagajanje pouka. Izsledki raziskave so torej pokazali, da učitelji, ki so se 

že usposabljali za prilagajanje pouka, svojo usposobljenost za prilagajanje pouka vsem trem 

omenjenim značilnostim ocenjujejo višje, kot njihovi kolegi, ki se še niso. Iz tega lahko 

sklepamo, da so bila izobraževanja , ki so se jih učitelji udeležili, učinkovita.  Zanimivo je, da 

so moški, čeprav so pomen prilagajanja pouka predznanju učencev v povprečju ocenili nižje 

kot ženske in so tudi pogostost svojega prilagajanja pouka predznanju učencev v povprečju 

zaznali kot manj pogosto kot ženske, presodili, da so zanj bolj usposobljeni, kot so to zase 

presodile ženske. Da bi ugotovili, ali je presoja lastne usposobljenosti moških posledica 

manjše kritičnosti do lastne usposobljenosti ali česa drugega, bi bilo potrebno raziskovanje 

dejanskega pouka. Pomen zaznavanja lastne usposobljenosti poudarjajo različne 

raziskave, med njimi tudi obširna kanadska raziskava (Archambault idr., 2012), ki je 

pokazala, da sta učiteljevo zaznavanje lastne učinkovitosti in njegova pričakovanja do 

učencev povezana z učenčevim večjim napredkom, kar je veljalo za bolj in manj uspešne 

učence. Prav tako so pomembne ugotovitve raziskave S. Sentočnik (2006), ki je pokazala, 

da se uvajanju sprememb najbolj upirajo tisti učitelji, ki menijo, da za vpeljevanje sprememb 

niso dovolj usposobljeni. Njihov odpor je najpogosteje povezan s strahom pred neznanim in 

z željo po ohranjanju znanega in udobnega. 

Rezultati raziskave so pokazali tudi, kako učitelji ocenjujejo vlogo različnih oblik 

izobraževanja pri njihovi usposobljenosti za prilagajanje pouka. Na podlagi faktorske analize 

so bile oblikovane dimenzije, ki so bile izračunane kot povprečne vrednosti spremenljivk 

znotraj posameznega faktorja. V dimenzijo formalno izobraževanje sodijo redni in izredni 

dodiplomski ter podiplomski študij. Dimenzija sodelovanje s kolegi vključuje strokovno 

sodelovanje s kolegi, hospitiranje pri pouku kolegov in delo v študijskih skupinah, dimenzija 

spopolnjevanje znanja pa študij strokovne literature, nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje ter lastne izkušnje. Učitelji so najvišje ocenili dimenzijo spopolnjevanje znanja 

(x̅ = 4,16), nato sodelovanje s kolegi (x̅ = 3,46) in najnižje formalno izobraževanje (x̅ = 2,93). 

Zanimivo je, da je največ razlik v ocenah med skupinami učiteljev z različnim strokovnim 

nazivom. Dimenzijo formalno izobraževanje so višje ocenili učitelji brez strokovnega naziva 

v primerjavi z njihovi kolegi z nazivom mentor. Dimenzijo sodelovanje s kolegi so učitelji brez 

strokovnega naziva ocenili višje kot učitelji z nazivom svetovalec, dimenzijo spopolnjevanje 

znanja pa so učitelji brez strokovnega naziva ocenili nižje kot učitelji z nazivom svetnik. Ti 

podatki kažejo, da učitelji, ki imajo nižji strokovni naziv menijo, da ima pri njihovi 

usposobljenosti za prilagajanje večjo vlogo formalno izobraževanje in sodelovanje s kolegi 
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kot to menijo učitelji z višjima strokovnima nazivoma. Vlogo spopolnjevanja znanja pa višje 

vrednotijo učitelji z najvišjim nazivom v primerjavi z učitelji brez strokovnega naziva, kar 

lahko kaže, da se učitelji, ki se strokovno spopolnjujejo, bolj zavedajo pomena stalnega 

učenja in izboljševanja lastne vzgojno-izobraževalne prakse. 

Ugotavljali smo tudi učiteljevo zadovoljstvo s pogostostjo prilagajanja pouka in z dejavniki, 

ki so po njihovi presoji povezani z njihovim prilagajanjem pouka. Ugotovili smo, da je malo 

manj kot dve tretjini (62,8 %) učiteljev presodilo, da pouk prilagajajo dovolj pogosto. 

Zanimivo je, da pri tej presoji ni statistično pomembnih razlik le med učitelji različnega spola 

in učitelji, ki imajo izkušnje z učenci z dodatno strokovno pomočjo ali nimajo teh izkušenj. 

Med učitelji, ki so v povprečju v večini presodili, da pouka ne prilagajajo dovolj pogosto, so 

le učitelji z delovno dobo do sedem let. Lahko zapišemo, da se večina učiteljev v obdobjih 

preživetja in odkrivanja ter stabilizacije zaveda, da pouka še ne prilagaja dovolj pogosto. 

Podatki sicer kažejo, da z večanjem let delovne dobe raste tudi delež učiteljev, ki meni, da 

pouk prilagaja dovolj pogosto. Zadovoljstvo s pogostostjo prilagajanja pouka narašča tudi 

med skupinami učiteljev z različnimi strokovnimi nazivi, in sicer od tistih brez naziva do 

svetovalcev. Zanimivo je, da so učitelji z nazivom svetnik v povprečju presodili, da pouk 

prilagajajo dovolj pogosto približno enako kot učitelji z nazivom mentor, kar je za 12,8 % 

nižje kot učitelji z nazivom svetovalec. Med učitelji na različnih delovnih mestih so učitelji 

predmetnega pouka v povprečju v najmanjšem deležu ocenili, da pouk prilagajajo dovolj 

pogosto. V največjem deležu so bile takšnega mnenja vzgojiteljice. To ne preseneča, saj so 

vzgojiteljice pri svojem delu bolj kot drugi učitelji naravnane v prepoznavanje individualnih 

potreb učencev. 

Učitelji so v raziskavi presojali, zaradi katerih razlogov pouka ne prilagajajo dovolj pogosto. 

V povprečju so se najbolj strinjali, da zato, ker je v razredu preveč učencev (x̅ = 2,96), ker 

za to nimajo dovolj časa (x̅ = 2,79), ter zato, ker imajo premalo pripomočkov in virov (x̅ = 

2,66). Najmanj pa so se v povprečju strinjali z razlogi, da pouka ne prilagajajo dovolj 

pogosto, ker se ne čutijo dovolj usposobljeni in ker to ni potrebno, saj ne poučujejo takšnih 

učencev ter ker to ni potrebno, ker prilagajanje nima pozitivnih učinkov. Te razloge so v 

povprečju ocenili z ocenami, nižjimi od dve.  

Pri pregledu podatkov o statistično pomembnih razlikah med skupinami učiteljev 

izpostavimo le presojo tistih razlogov, s katerima so se učitelji v povprečju najbolj strinjali, 

da ovirajo njihovo prilagajanje pouka. Ugotovili smo, da so se z oviro, da je v razredu preveč 
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učencev, statistično pomembno bolj strinjali učitelji predmetnega pouka in vzgojiteljice v 

primerjavi z učitelji razrednega pouka, učitelji z delovno dobo z od 7 do 18 let bolj kot tisti z 

več kot 30 let delovne dobe, učitelji z visoko strokovno izobrazbo bolj kot učitelji z višjo 

izobrazbo. Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi med učitelji, ki poučujejo na 

različno velikih šolah. Učitelji, ki poučujejo na šolah z več oddelki v generaciji učencev, so 

se bolj strinjali, da jih pri prilagajanju pouka ovira preveč učencev v razredu, kot tisti, ki 

poučujejo v šolah s kombiniranimi oddelki ali z enim oddelkom v generaciji učencev. Pri 

presoji ovire, povezane s pomanjkanjem časa, so razlike podobne. Z njo so se bolj strinjali 

učitelji predmetnega pouka v primerjavi z učitelji razrednega pouka, učitelji z delovno dobo 

od 7 do 18 let v primerjavi s kolegi, ki imajo več kot 30 let delovne dobe, mentorji bolj kot 

svetovalci, učitelji z visoko univerzitetno izobrazbo bolj kot tisti z višjo izobrazbo ter tisti, ki 

se še niso usposabljali za prilagajanje pouka, bolj kot tisti, ki so se že. Iz podatkov lahko na 

grobo posplošimo, da te ovire bolj zaznavajo učitelji predmetnega kot učitelji razrednega 

pouka, učitelji v obdobju poklicne aktivnosti ali negotovosti v primerjavi z učitelji v obdobju 

izpreganja in tudi učitelji z nižjim strokovnim nazivom v primerjavi z učitelji z višjim 

strokovnim nazivom.  

Učitelji, ki so presodili, da pouka ne prilagajajo dovolj pogosto, so z najvišjimi povprečnimi 

ocenami ocenili, da jih pri tem ovirajo pomanjkanje časa, preveliko število učencev v razredu 

in premalo pripomočkov in virov ter drugi dejavniki, med katerimi so navedli preobsežne 

učne načrte, težave z disciplino v razredu, nezainteresiranost učencev ter 

preobremenjenost z administracijo in na splošno s pedagoškim delom.  

Te ugotovitve so skladne z ugotovitvami o stališčih učiteljev do prilagajanja pouka, pri katerih 

so se učitelji v povprečju najbolj strinjali z ovirami, ki so povezane s prevelikim številom 

učencev v razredu, s pomanjkanjem časa za prilagajanje pouka ter s pripravljenostjo in z 

usposobljenostjo učiteljev za prilagajanje pouka. Pri ugotavljanju stališč učiteljev do 

prilagajanja pouka smo namreč ugotovili tudi, da so se učitelji v povprečju najbolj strinjali s 

trditvijo, da je prilagajanje pouka odvisno od pripravljenosti učitelja (x̅ = 4,1) ter na tretjem 

mestu s trditvijo, da je prilagajanje pouka odvisno od usposobljenosti učitelja (x̅ = 3,93). 

Spodbudni so rezultati raziskave med študenti pedagoških programov Filozofske fakultete 

in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (Muršak, idr., 2011), ki kažejo, da 

so ti pri presoji pomena učiteljevih zmožnosti za učinkovito poučevanje, na drugo mesto po 

pomembnosti postavili prav učiteljevo zmožnost prilagajanja pouka individualnim 
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posebnostim učencev. Kot najpomembnejšo so ocenili učiteljevo zmožnost vzpostavljanja 

dobrega učnega okolja s tem, da uporablja širok repertoar učnih metod in strategij, ki 

spodbujajo miselno aktivnost učencev. Po tem bi lahko sklepali, da se študentje, vsaj na 

ravni stališč, zavedajo pomena aktivnega učenja učencev in pomena učiteljevega 

upoštevanja različnih značilnosti učencev, ki so pogoj za učenčevo doseganje optimalnih 

učnih dosežkov. 

Statistično pomembne razlike med različnimi skupinami učiteljev so se pokazale pri stališčih 

do prilagajanja pouka, pri katerih so se učitelji v povprečju najbolj strinjali z ovirami, ki so 

povezane s prevelikim številom učencev v razredu, s pomanjkanjem časa in različnostjo 

učencev v razredu. S temi ovirami, ki jih predstavlja dimenzija čas, število in različnost 

učencev, so se statistično pomembno bolj strinjali tisti učitelji, ki se še niso dodatno 

usposabljali za prilagajanje pouka, v primerjavi s tistimi, ki so se že.  

Prav tako kot pri razlogih, ki jih ovirajo pri prilagajanju pouka, so se učitelji tudi pri izražanju 

stališč do prilagajanja pouka v povprečju najmanj strinjali s trditvami, povezanimi z 

nepravičnostjo prilagajanja pouka. Statistično pomembne razlike med različnimi skupinami 

učiteljev so se pokazale le med učitelji predmetnega pouka, razrednega pouka in drugimi 

strokovnimi delavci pri presoji dimenzije nepravičnost. Učitelji predmetnega pouka so 

izražali statistično pomembno višjo stopnjo strinjanja z ovirami te dimenzije kot učitelji 

razrednega pouka in drugi strokovni delavci. Neupravičenost razlogov, da je prilagajanje 

pouka nepravično do posameznih učencev ali skupin učencev, potrjuje raziskava o vplivu 

prilagajanja poučevanja na učenčev učni uspeh v heterogenih razredih, ki je bila izvedena 

v ciprskih osnovnih šolah (Valiandes, 2015). Ugotovili so, da je bil pred začetkom raziskave 

učni uspeh učencev povezan tudi s socialno-ekonomskim statusom staršev, po končani 

raziskavi pa pri učencih, ki so bili deležni prilagajanja pouka, te povezanosti ni bilo več. V 

kontrolni skupini so rezultati pokazali, da tradicionalno poučevanje veča razlike med 

različnimi skupinami učencev iz družin z različnim socialno-ekonomskim statusom. Lahko 

rečemo, da je omenjena raziskava pokazala, da prilagajanje pouka omogoča socialno in 

izobraževalno pravičnost, pri čemer imajo vsi učenci možnost za osebni razvoj ne glede na 

njihov socialno-ekonomski status. Izvajalci projekta INCLUD-ED (Analiza dobrih praks …, 

2010), ki so analizirali značilnosti šolskih sistemov in elementov izobraževalnih praks 

šestindvajsetih držav članic Evropske unije, prepoznavajo značilnosti prilagajanja pouka kot 

primer dobre prakse, ki krepi učni uspeh v šoli ter socialno vključenost vseh učencev in 
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dijakov. Ti predlagajo tako imenovano vključujočo prakso, ki predstavlja pouk v heterogenih 

skupinah z dodatnim učiteljem, in poudarjajo, da to omogoča povečanje števila interakcij v 

razredu in s tem tudi boljše učenje vseh učencev. 

Zaznavanje dejavnikov, ki učitelje ovirajo, da bi pogosteje prilagajali pouk značilnostim 

učencev, je skladno z miti o prilagajanju pouka, ki jih tudi drugi avtorji (Benjamin, 2002; 

Brimijoin, 2005; Carolan in Guinn, 2007; Rock idr., 2008; Tomlinson idr., 2003; Wormeli, 

2005) navajajo kot razloge, ki učitelje ovirajo pri poskusih prilagajanja elementov poučevanja 

različnim značilnostim učencev. Razlogi, ki jih učitelji zaznavajo kot ovire pri svojem 

prilagajanju pouka, so skladni tudi z opisom značilnega poučevanja učiteljev po šestfaznem 

modelu ICALT, v katerem van der Lans in sodelavci (2017) navajajo, kaj vse morajo učitelji 

obvladati za kakovostno prilagajanje pouka.  

6.4 Učiteljevo zaznavanje lastne profesionalne vloge in prispevka k učni 

uspešnosti učencev 

V okviru raziskave nas je tudi zanimalo, kako učitelji zaznavajo svojo lastno profesionalno 

vlogo in svoj prispevek k učni uspešnosti učencev. Zastavili smo si naslednje raziskovalno 

vprašanje, tj. kako učitelji pojmujejo svojo profesionalno vlogo in svoj vpliv na uspešnost 

učencev.  

6.4.1 Učiteljeva presoja prispevka različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu 

uspehu 

Strokovni delavci so ocenjevali, v kolikšni meri različni dejavniki prispevajo k učenčevemu 

učnemu uspehu. V presojo smo jim ponudili šest dejavnikov, in sicer učenčeve sposobnosti, 

učenčeva aktivnost, učiteljevo poučevanje, razredna klima, šolska klima in podpora družine, 

ki so jih ocenjevali na petstopenjski deskriptivni ocenjevalni lestvici: 1 – Ne prispeva, 2 – 

Malo prispeva, 3 – Srednje močno prispeva, 4 – Močno prispeva in 5 – Zelo močno prispeva.  
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Graf 43: Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu – povprečne ocene 

 

Povprečne ocene v grafu 43 kažejo, da so učitelji prispevek vseh dejavnikov ocenili visoko. 

Najvišji prispevek k učenčevemu učnemu uspehu pripisujejo podpori družini (x̅ = 4,6) in 

učenčevi aktivnosti (x̅ = 4,58). Učitelji so v povprečju najnižje ocenili prispevek šolske klime 

(x̅ = 3,62). 

Graf 44: Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu – odstotni deleži 

 

Iz grafa 44 lahko razberemo, da več kot 60 % učiteljev meni, da podpora družine in učenčeva 

aktivnost zelo močno prispevata k učenčevemu učnemu uspehu. Na tretjem mestu so 

učenčeve sposobnosti (x̅ = 4,16), za katere učitelji v največjem deležu (47,4 %) menijo, da 

močno prispevajo k učenčevemu učnemu uspehu. Približno tretjina učiteljev (34,5 %) pa 

meni, da prispevajo zelo močno. Učitelji na četrto in peto mesto postavljajo prispevek 
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učiteljevega poučevanja (x̅ = 4,07) in razredne klime (x̅ = 4), pri čemer večina učiteljev meni, 

da ta dejavnika močno prispevata, četrtina pa, da zelo močno prispevata k učenčevemu 

učnemu uspehu.  

6.4.1.1 Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu – presoja 

učiteljev glede na njihov spol 

Učiteljice so v povprečju višje kot učitelji ocenile prispevek vseh naštetih dejavnikov (graf 

45). Ženske in moški so prispevek različnih dejavnikov enako rangirali, kar kaže na 

skladnost v presojanju.  

Graf 45: Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu glede na spol 

učiteljev – povprečne ocen 
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Preglednica 75: Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu glede na 

spol učiteljev – t-preizkus 

Prispeva k 
učnemu 
uspehu 
učenca: 

Spol 

Ženske Moški Levenov preizkus T-preizkus* 

x̅ SD x̅ SD F p t g p 

Podpora 
družine 

4,60 0,584 4,57 0,615 0,648 0,421 0,373 719 0,709 

Učenčeva 
aktivnost 

4,59 0,566 4,40 0,636 3,883 0,049 2,375 71,729 0,020 

Učenčeve 
sposobnosti 

4,17 0,718 4,10 0,734 0,013 0,911 0,742 719 0,458 

Učiteljevo 
poučevanje 

4,09 0,691 3,87 0,609 2,039 0,154 2,415 720 0,016 

Razredna 
klima 

4,03 0,723 3,73 0,766 4,418 0,036 2,985 72,966 0,004 

Šolska klima 3,63 0,857 3,44 0,778 0,582 0,446 1,695 718 0,090 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

T-preizkus je pokazal statistično pomembne razlike v ocenah prispevka učenčeve aktivnosti 

(p = 0,020), učiteljevega poučevanja (p = 0,016) in razredne klime (p = 0,004) na učni uspeh 

učencev. Ugotovili smo, da učiteljice prispevek vseh naštetih dejavnikov ocenjujejo 

statistično pomembno višje kot učitelji. 

6.4.1.2 Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu – presoja 

učiteljev glede na njihovo delovno dobo 

Iz podatkov v grafu 46 lahko razberemo, da strokovni delavci z najdaljšo delovno dobo v 

povprečju najvišje ocenjujejo prispevek vseh dejavnikov razen učenčevih sposobnosti. 

Prispevek učiteljevega poučevanja v povprečju najvišje ocenjujejo strokovni delavci z več 

kot 30 let delovne dobe in najnižje strokovni delavci z od 19 do 30 let delovne dobe. 
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Graf 46: Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu glede na delovno 

dobo učiteljev – povprečne ocene 

 

Razberemo lahko tudi, da učitelji iz skupine z najdaljšo delovno dobo, to je več kot trideset 

let, v povprečju najvišje ocenjujejo prispevek vseh dejavnikov, razen učenčevih sposobnosti. 

Ista skupina učiteljev v povprečju najvišje ocenjuje tudi prispevek učiteljevega poučevanja 

(x̅ = 4,19), medtem ko ta prispevek v povprečju najnižje ocenjujejo učitelji z od devetnajst 

do trideset let delovne dobe. 

 

3,88

4,2

4,19

4,08

4,61

4,66

3,67

4,03

4,03

4,13

4,56

4,59

3,48

3,91

4,07

4,27

4,61

4,6

3,54

4

4,1

4

4,58

4,52

3,55

3,94

4,06

4

1 2 3 4 5

šolska klima

razredna klima

učiteljevo poučevanje

učenčeve sposobnosti

učenčeva aktivnost

podpora družine

POVPREČNA OCENA

1–3 let 4–6 let 7–18 let 19–30 let več kot 30 let



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka 
predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija 

 

236 

 

Preglednica 76: Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu glede na 

delovno dobo učiteljev – Levenov preizkus 

 

Prispeva k učnemu 
uspehu učenca: 

Delovna doba 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Podpora družine 1,588 4 716 0,176 0,560 0,692  

Učenčeva aktivnost 2,153 4 716 0,073 1,518 0,195  

Učenčeve sposobnosti 2,498 4 716 0,041 // //  

Učiteljevo poučevanje 3,768 4 717 0,005 // //  

Razredna klima 3,445 4 716 0,008 // // (3-5) 0,004** 

Šolska klima 3,369 4 715 0,010 // // (3-5) 0,000** 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno dobo: 1 – od 1 do 3 let; 2 – od 4 do 6 let; 3 – od 7 do 18 let; 
4 – od 19 do 30 let; 5 – več kot 30 let 

Pri oceni prispevka razredne in šolske klime na učenčevo učno uspešnost se je izkazalo, da 

predpostavka o homogenosti varianc ni bila izpolnjena, zato smo uporabili Tamhane Post 

hoc Test. Ta je pokazal statistično pomembne razlike v ocenah med učitelji z več kot trideset 

let delovne dobe in učitelji z od sedem do osemnajst let delovne dobe. Ugotovili smo, da so 

učitelji iz skupine z najdaljšo delovno dobo statistično pomembno višje ocenili prispevek 

razredne in šolske klime na učenčevo učno uspešnost kot njihovi kolegi s krajšo delovno 

dobo (preglednica 76). 

6.4.1.3 Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu – presoja 

učiteljev glede na njihovo delovno mesto 

Graf 47 v nadaljevanju kaže, da so učitelji razrednega pouka (x̅ = 4,68) in drugi strokovni 

delavci (x̅ = 4,79) v povprečju najvišje ocenili prispevek podpore družine na učenčevo učno 

uspešnost, učitelji predmetnega pouka (x̅ = 4,53) in vzgojiteljice (x̅ = 4,64) pa so v povprečju 

ocenili, da na učenčev učni uspeh največ prispeva učenčeva aktivnost. Vse skupine učiteljev 

so najnižje ocenile prispevek šolske klime. 
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Graf 47: Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu glede na delovno 

mesto učiteljev – povprečne ocene 

 

Iz preglednice 77 vidimo, da učitelji na različnih delovnih mestih statistično pomembno 

različno ocenjujejo prispevek podpore družine (p = 0,000), učenčevih sposobnosti    (p = 

0,020), učiteljevega poučevanja (p = 0,003) in razredne klime (p = 0,001) k učenčevemu 

učnemu uspehu. Preizkusa Tamhane Post Hoc Test in Bonferroni Post Hoc Test sta 

pokazala statistično pomembne razlike v ocenah učiteljev predmetnega pouka in 

razrednega pouka ter vzgojiteljic. 
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Preglednica 77: Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu glede na 

delovno mesto učiteljev – Levenov preizkus 

Prispeva k učnemu 
uspehu učenca 

Delovno mesto 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Podpora družine 16,012 3 717 0,000 //  (2-3) 0,001** 

Učenčeva aktivnost 0,591 3 717 0,621 1,252 0,290  

Učenčeve sposobnosti 1,811 3 717 0,144 3,302 0,020 (2-3) 0,000** 

Učiteljevo poučevanje 2,276 3 718 0,079 4,603 0,003 (2-3) 0,001** 

Razredna klima 0,792 3 717 0,499 5,820 0,001 
(1-3) 0,008** 

(2-3) 0,008** 

Šolska klima 0,784 3 716 0,503 0,768 0,512  

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno mesto: 1 – vzgojiteljice; 2 – učitelji razrednega pouka; 3 – 
učitelji predmetnega pouka; 4 – drugi. 

Ugotovili smo, da so učitelji razrednega pouka statistično pomembno višje od učiteljev 

predmetnega pouka ocenili prispevek podpore družine, učenčevih sposobnosti, učiteljevega 

poučevanja in razredne klime. Prispevek razredne klime na učenčev učni uspeh so 

statistično višje od učiteljev predmetnega pouka ocenile tudi vzgojiteljice. 

6.4.1.4 Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu – presoja 

učiteljev glede na njihovo stopnjo izobrazbe 

Zanimivi so podatki o presoji prispevka različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu 

glede na strokovno izobrazbo učiteljev. V grafu 48 vidimo, da so prispevek učenčeve 

aktivnosti in podpore družine k učenčevemu učnemu uspehu v povprečju najvišje ocenili 

učitelji z visoko strokovno izobrazbo; to so vzgojiteljice (x̅ = 4,65) in učitelji s specializacijo, 

z magisterijem ali doktoratom (x̅ = 4,61). Zanimivo je, da so tudi prispevek učiteljevega 

poučevanja v povprečju najvišje ocenili strokovni delavci z visoko strokovno izobrazbo, torej 

vzgojiteljice (x̅ = 4,24), medtem ko so ta prispevek v povprečju najnižje ocenili učitelji s 

specializacijo, z magisterijem ali doktoratom (x̅ = 4,0). 
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Graf 48: Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu glede na stopnjo 

izobrazbe učiteljev – povprečne ocene 

 

Preglednica 78: Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu glede na 

stopnjo izobrazbe učiteljev – Levenov preizkus 

Prispeva k učnemu 
uspehu učenca: 

Stopnja izobrazbe 

Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

F g1 g2 p F p p 

Podpora družine 0,434 3 717 0,728 0,048 0,969  

Učenčeva aktivnost 3,411 3 717 0,017 // 0,362  

Učenčeve sposobnosti 1,158 3 717 0,325 2,601 0,051  

Učiteljevo poučevanje 0,623 3 718 0,600 0,656 0,579  

Razredna klima 0,613 3 717 0,607 5,675 0,001 
(1-3) 0,018** 

(2-3) 0,020** 

Šolska klima 4,676 3 716 0,003 // // (1-3) 0,000** 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, ob neizpolnjeni 
predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 

**Skupine strokovnih delavcev glede na stopnjo izobrazbe: 1 – višja; 2 – visoka strokovna; 3 – visoka 
univerzitetna; 4 – specializacija, magisterij, doktorat. 
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Izstopajo še ocene prispevka razredne klime, ki jo v povprečju najvišje ocenjujejo 

vzgojiteljice. Ugotovili smo tudi, da učitelji z višjo in visoko strokovno izobrazbo (vzgojiteljice) 

statistično pomembno višje kot učitelji z visoko univerzitetno izobrazbo ocenjujejo vpliv 

razredne klime na učni uspeh učencev. Učitelji z višjo izobrazbo pa statistično pomembno 

višje kot učitelji z visoko univerzitetno izobrazbo ocenjujejo tudi vpliv šolske klime na 

učenčevo šolsko uspešnost.  

6.4.1.5 Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu – presoja 

učiteljev glede na to, ali imajo izkušnje z delom z učenci, ki imajo dodatno 

strokovno pomoč 

Zanimalo nas je, kakšne so razlike v oceni dejavnikov, ki prispevajo k učenčevemu učnemu 

uspehu med učitelji, ki imajo ali nimajo izkušenj z učenci z dodatno strokovno pomočjo.  

Graf 49: Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu glede na to, ali imajo 

učitelji izkušnje z delom z učenci z dodatno strokovno pomočjo – povprečne ocene 

 

Iz povprečnih ocen vidimo, da učitelji, ki imajo izkušnje z učenci z dodatno strokovno 

pomočjo, vse dejavnike razen šolske klime v povprečju ocenjujejo višje kot njihovi kolegi, ki 

teh izkušenj nimajo. Ti rezultati so pričakovani. Zanimivo je le, da so učitelji s tovrstnimi 

izkušnjami v povprečju nižje od svojih kolegov, ki teh izkušenj nimajo, ocenili pomen šolske 

klime. 
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Preglednica 79: Prispevek različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu uspehu glede na to, 

ali imajo učitelji izkušnje z delom z učenci z dodatno strokovno pomočjo – t-preizkus 

Prispeva k 
učnemu 
uspehu 
učenca: 

Imajo izkušnje z učenci z DSP 

Da. Ne. Levenov preizkus  T-preizkus* 

x̅ SD x̅ SD F p t g p 

Podpora 
družine 

4,61 0,575 4,47 0,666 6,575 0,011 1,863 715 0,063 

Učenčeva 
aktivnost 

4,59 0,564 4,42 0,638 2,370 0,124 2,304 715 0,022 

Učenčeve 
sposobnosti 

4,16 0,717 4,11 0,737 0,011 0,918 0,578 715 0,563 

Učiteljevo 
poučevanje 

4,07 0,683 4,06 0,710 0,036 0,851 0,087 716 0,930 

Razredna klima 4,01 0,727 3,95 0,785 0,018 0,894 0,600 715 0,549 

Šolska klima 3,61 0,841 3,69 0,974 3,279 0,071 
–

0,675 
714 0,500 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa. 

Na podlagi rezultatov t-preizkusa smo ugotovili, da se ocene učiteljev, ki imajo izkušnje, in 

tistimi, ki nimajo izkušenj z učenci z dodatno strokovno pomočjo, statistično razlikujejo pri 

oceni prispevka učenčeve aktivnosti k njegovi učni uspešnosti (p = 0,022). Učitelji, ki imajo 

izkušnje s takšnimi učenci, ocenjujejo, da je ta prispevek statistično pomembno višji (x̅ = 

4,59), kot to ocenjujejo njihovi kolegi brez tovrstnih izkušenj (x̅ = 4,42). 

6.4.2 Zaznavanje profesionalne vloge učiteljev 

Da bi dobili vpogled v zaznavanje profesionalne vloge učiteljev, smo oblikovali dve lestvici: 

zaznavanje lastnega dela in poklica ter zaznavanje dela kolegov in klime na šoli. V prvi smo 

učiteljem ponudili v presojo šestnajst trditev, ki so se nanašale na njihovo delo, vrednotenje 

učiteljskega poklica in na njihovo zadovoljstvo s poklicem. Učitelji so svoje mnenje izrazili 

na petstopenjski lestvici Likertovega tipa. V drugi so učitelji svoje strinjanje z enajstimi 

trditvami o delu kolegov in klimi na osnovni šoli, v kateri so zaposleni, izrazili na petstopenjski 

lestvici Likertovega tipa, pri čemer so lahko izbrali tudi možnost Ne morem oceniti. 

Zaradi velikega števila merjenih spremenljivk smo za trditve o lastnem delu in delu 

učiteljskega kolektiva na osnovni šoli oblikovali dimenzije, ki smo jih uporabili v nadaljnjih 

analizah. V večini primerov smo kot podlago za oblikovanje dimenzij predhodno naredili 
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faktorsko analizo. S to metodo smo ugotovili, v koliko dimenzij bi bilo smiselno združevati 

spremenljivke posameznega vsebinskega sklopa in katere med njimi so si dovolj sorodne, 

da jih lahko obravnavamo kot eno dimenzijo. V nadaljevanju smo dimenzije izračunali kot 

povprečne vrednosti spremenljivk, ki sodijo v posamezni faktor; to pomeni, da imajo na njem 

visoke vrednosti faktorskih uteži. 

6.4.2.1 Učiteljevo zaznavanje lastnega dela in poklica 

Na podlagi vrednosti KMO-preizkusa (0,849) in Bartlettovega preizkusa (x2 = 3473,208, g = 

120, p = 0,000) smo ugotovili, da so spremenljivke ustrezne za faktorizacijo. Komunalitete 

posameznih spremenljivk presegajo vrednost 0,3, kar pomeni, da je v modelu zajete dovolj 

variance posameznih spremenljivk. S prvim faktorjem pojasnimo 27,6 % variance, z drugim 

7,4 % in s tretjim 6,2 %. Po pravokotni rotaciji pa se ta varianca med faktorji porazdeli tako, 

da s prvim faktorjem pojasnimo 20,5 %, z drugim 13,3 %, s tretjim pa 7,4 % variance – 

skupno 41,2 % variance.  

Preglednica 80: Matrika faktorskih uteži po pravokotni rotaciji – učiteljevo zaznavanje 

lastnega dela in poklica 

  
Faktor 

1 2 3 

1. Učence ozaveščam, da lahko različni učenci pridejo do 
uspeha po različnih poteh. 

0,678 0,09 –0,04 

2. Učencem pri pouku večkrat omogočim svobodno izbiro med 
ponujenimi možnostmi. 

0,66 0,015 –0,025 

3. Sprejemam različne ideje in pobude učencev za drugačen 
pouk. 

0,629 0,108 –0,028 

4. Učencem omogočam, da optimalno razvijajo svoje 
sposobnosti. 

0,621 0,271 –0,08 

5. Posameznim učencem posredujem sprotne povratne 
informacije o njihovem znanju. 

0,559 0,123 –0,018 

6. Vedno razmišljam o učinkovitosti svojega pouka in iščem 
izboljšave. 

0,527 0,385 –0,044 

7. Novosti rad/-a preizkusim v praksi. 0,517 0,358 –0,044 

8. Cilje poučevanja natančno opredelim, da lažje načrtujem 
prilagajanje pouka. 

0,485 0,162 –0,076 

9. Do učencev imam visoka pričakovanja glede njihovih učnih 
dosežkov. 

0,474 0,217 –0,008 

Nadaljevanje preglednice 80 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka 
predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija 

 

243 

 

  
Faktor 

1 2 3 

10. Menim, da učenci cenijo moje delo. 0,289 0,827 0,001 

11. Menim, da starši cenijo moje delo 0,154 0,795 –0,084 

12. Kot učitelj/-ica sem uspešen/-na. 0,4 0,493 –0,09 

13. Menim, da družba ceni učiteljevo delo. 0,062 0,29 –0,15 

14. Če bi imel/-a možnost, bi zamenjal/-a poklic. –0,076 –0,117 0,744 

15. Če bi imel/-a možnost, bi zamenjal/-a šolo. –0,03 –0,011 0,635 

16. Obremenitve pri delu negativno vplivajo na moje osebno 
življenje.  

–0,017 –0,077 0,42 

Preglednica 80 prikazuje matriko s faktorskimi utežmi po pravokotni rotaciji. Prvih devet 

trditev ima visoke uteži na prvem faktorju, ki se nanaša na učiteljevo lastno ravnanje, pri 

katerem je poudarek na individualiziranem pristopu oz. v učenca usmerjenem modelu 

pouka. Deseta, enajsta, dvanajsta in trinajsta imajo močne uteži na drugem faktorju, ki se 

navezuje na vrednotenje učiteljevega dela in učiteljskega poklica. Zadnje tri spremenljivke 

pa imajo visoke uteži na tretjem faktorju in se nanašajo na nezadovoljstvo s poklicem. Na 

podlagi rezultatov faktorske analize smo oblikovali dimenzije, ki so izračunane kot povprečje 

spremenljivk znotraj posameznega faktorja. Na zadnjem faktorju imajo visoke uteži trditve, 

ki imajo negativno konotacijo, zato smo pri računanju dimenzije tem trditvam lestvico obrnili. 

Čeprav imajo nekatere trditve nizke komunalitete in posledično nizke faktorske uteži, smo 

jih vseeno vključili v dimenzije. 

Preglednica 81: Učiteljevo zaznavanje lastnega dela in poklica – opisna statistika dimenzij 

Učiteljevo zaznavanje 
lastnega dela in poklica 

Učiteljevo zaznavanje lastnega dela in poklica – 
dimenzije 

x̅ SD Min. Maks. 
Koeficient 

asimetričnosti 
Koeficient 

sploščenosti 

DIM33_1 

Zaznavanje učiteljevega 
lastnega ravnanja 

4,12 0,474 1 5 –0,54 1,899 

DIM33_2 

Zaznavanje vrednotenja 
učiteljskega poklica 

3,64 0,526 1 5 –0,212 1,228 

DIM33_3 

Zaznavanje zadovoljstva s 
poklicem 

3,77 0,855 1 5 –0,871 0,41 
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Iz preglednice 81 lahko razberemo, da so učitelji v povprečju najvišje ocenili dimenzijo 

Učiteljevo lastno ravnanje (x̅ = 4,12), kar pomeni oceno njihovega ravnanja, ki temelji na 

individualiziranem pristopu in podpira prilagajanje pouka različnim značilnostim učencev ter 

spodbuja razumevanje in sprejemanje različnih učenčevih poti do učnega uspeha. Dimenziji 

zaznavanje zadovoljstva s poklicem (x̅ = 3,77) in zaznavanje vrednotenja učiteljskega 

poklica (x̅ = 3,64) so v povprečju ocenili precej podobno, iz česar lahko sklepamo, da se 

delno strinjajo s tem, da je učiteljski poklic cenjen in da so zadovoljni s svojim poklicem. Iz 

podatkov o standardnem odklonu vidimo, da so učitelji precej različno zadovoljni s svojim 

poklicem.  

Zanimalo nas je tudi, kako so učitelji ocenili posamezne dimenzije glede na socialno-

demografske značilnosti in med katerimi skupinami učiteljev se pojavljajo statistično 

pomembne razlike. 

Preglednica 82: Učiteljevo zaznavanje lastnega dela in poklica – povprečne ocene dimenzij 

glede na socialno-demografske značilnosti učiteljev 

  

Zaznavanje 
učiteljevega 

lastnega  
ravnanja 

Zaznavanje 
vrednotenja 
učiteljskega 

poklica 

Zaznavanje 
zadovoljstv

a s 
poklicem 

  x̅ x̅ x̅ 

Spol 
ženske 4,14 3,63 3,78 

moški 3,98 3,77 3,67 

 

 

Delovno mesto 

vzgojiteljice 4,19 3,55 4,11 

učitelji RP 4,22 3,70 3,81 

učitelji PP 4,02 3,58 3,69 

drugi 3,95 3,58 3,84 

 

 

Stopnja 
izobrazbe 

višja 4,15 3,68 3,91 

visoka strokovna  4,29 3,70 3,80 

visoka univerzitetna 4,10 3,61 3,72 

specializacija/magisterij/d
oktorat 

4,39 4,04 3,46 
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Nadaljevanje preglednice 82 

  Zaznavanje 
učiteljevega 

lastnega  
ravnanja 

Zaznavanje 
vrednotenja 
učiteljskega 

poklica 

Zaznavanje 
zadovoljstv

a s 
poklicem 

 

Delovna doba 

1–3 let 4,01 3,34 3,85 

4–6 let 3,94 3,45 3,73 

7–18 let 4,10 3,63 3,60 

19–30 let 4,15 3,69 3,83 

več kot 30 let 4,24 3,75 3,99 

 

 

Strokovni naziv 

brez 3,99 3,45 3,69 

mentor 4,07 3,59 3,75 

svetovalec 4,17 3,71 3,75 

svetnik 4,27 3,79 4,11 

 

 

Velikost šole 

kombinirani oddelki 4,19 3,63 3,86 

en oddelek 4,14 3,50 3,69 

dva oddelka 4,10 3,66 3,74 

več kot dva oddelka  4,13 3,70 3,83 

 

So se že 
usposabljali 

Da. 4,1698 3,6538 3,75 

Ne. 4,0638 3,6259 3,79 

 

Izkušnje z 
DSP 

Da. 4,12 3,63 3,77 

Ne. 4,12 3,73 3,77 

 

Iz preglednice 82 vidimo, da so med skupinami učiteljev na različnih delovnih mestih le drugi 

strokovni delavci dimenzijo zaznavanje učiteljevega lastnega ravnanja v povprečju ocenili z 

oceno, nižjo od štiri (x̅ = 3,95), med učitelji z različno delovno dobo so jo tako ocenili le učitelji 

z od štiri do šest let delovne dobe (x̅ = 3,94), med skupinami učiteljev z različnim strokovnim 

nazivom le učitelji brez naziva (x̅ = 3,99) ter med ženskimi in moškimi le moški (x̅ = 3,98). 

Med učitelji različnih skupin glede na njihove socialno-demografske značilnosti le učitelji s 

specializacijo, z magisterijem ali doktoratom dimenzijo zaznavanje vrednotenja učiteljskega 

poklica v povprečju ocenjujejo z oceno, višjo od štiri (x̅ = 4,04). Ob presoji dimenzije 
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zaznavanje zadovoljstva s poklicem pa vidimo, da jo s povprečno oceno nad štiri ocenjujejo 

le vzgojiteljice in učitelji s strokovnim nazivom svetnik.  

 

Preglednica 83: Učiteljevo zaznavanje lastnega dela in poklica – statistično pomembne 

razlike v ocenah dimenzij glede na socialno-demografske značilnosti učiteljev 

Zaznavanje 
lastnega dela 
– dimenzije 

DIM33_1: 

Zaznavanje učiteljevega 
lastnega ravnanja 

DIM33_2: 

Zaznavanje vrednotenja 
učiteljskega poklica 

DIM33_3: 

Zaznavanje 
zadovoljstva s 
poklicem 

Spol ženske ˃ moški moški  ˃ ženske  

Delovno 
mesto 

učitelji RP ˃                                
učitelji PP in drugi 

učitelji RP ˃ učitelji PP  

Stopnja 
izobrazbe 

 
spec., mag., dr. ˃   

kot višja in visoka uni. 
 

Delovna doba več kot 19 let ˃ 4–6 let 
več kot 19 let ˃ 4–6 let; 

več kot 7 let ˃ do 3 leta 

več kot 19 let ˃ 
7–18 let 

Strokovni 
naziv 

svetovalec in svetnik ˃    
brez naziva 

svetovalec in svetnik ˃    
brez naziva; 

svetov. ˃ višje kot mentor 

svetnik  ˃ brez 
naziva, mentor 
in svetovalec  

Velikost šole  dva odd. in več ˃ en odd.   

Že 
usposabljali 

da ˃ ne    

Izkušnje – 
DSP 

   

Ti povzetki so narejeni na podlagi izračunov, ki so prikazani v preglednicah v prilogi. 

Največ statistično pomembnih razlik je med ocenami dimenzije Zaznavanje vrednotenja 

učiteljskega poklica. Vidimo, da moški menijo, da je poklic bolj cenjen, kot to menijo ženske. 

Tudi učitelji, ki imajo opravljeno specializacijo, magisterij ali doktorat, menijo, da je poklic 

bolj cenjen, kot to menijo njihovi kolegi z višjo ali visoko univerzitetno izobrazbo. Enako velja 

tudi za učitelje z nazivom svetovalec in svetnik, ki se s tem bolj strinjajo kot njihovi kolegi 

brez naziva ali z nazivom mentor. Učitelji z delovno dobo sedem let in več se prav tako 

strinjajo, da je njihov poklic bolj cenjen, kot to menijo učitelji z delovno dobo do treh let. 

Učitelji z delovno dobo, daljšo od devetnajst let, pa se prav tako strinjajo, da je njihov poklic 

bolj cenjen, kot to mislijo njihovi kolegi z od štiri do šest let delovne dobe. Dimenzijo 

Zaznavanje učiteljevega lastnega ravnanja, ki se nanaša na učiteljevo razumevanje in 

upoštevanje različnosti učencev in pri katerem je poudarek na v učenca usmerjen model 
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pouka, višje ocenjujejo ženske, učitelji razrednega pouka v primerjavi z učitelji predmetnega 

pouka, strokovni delavci z več kot devetnajst let delovne dobe v primerjavi s tistimi, ki imajo 

od štiri do šest let delovne dobe, svetovalci in svetniki v primerjavi s kolegi, ki nimajo 

strokovnega naziva, ter tisti, ki so se že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka. 

Preglednica statistično pomembnih razlik v ocenah dimenzij tudi kaže, da dimenzijo 

Zaznavanje zadovoljstva s poklicem učitelji svetniki ocenjujejo statistično višje kot njihovi 

kolegi z nižjima nazivoma oz. brez naziva ter učitelji z delovno dobo od devetnajst do trideset 

let in več kot trideset let višje kot njihovi kolegi z delovno dobo od sedem do osemnajst let. 

6.4.2.2 Zaznavanje profesionalnega dela kolegov in klime na šoli 

Učitelji so ocenili tudi strinjanje s trditvami o delu njihovih kolegov na šoli in odnosih med 

vodstvom, učitelji in učenci. Strinjanje z enajstimi trditvami so izrazili na petstopenjski lestvici 

Likertovega tipa, pri čemer so lahko izbrali tudi možnost Ne morem oceniti. Odgovor Ne 

morem oceniti je pri različnih trditvah izbralo od štiri do trinajst (0,6 % do 1,8 %) anketirancev. 

Teh odgovorov pri nadaljnjih izračunih nismo upoštevali. 

KMO-preizkus (0,912) in Bartlettov preizkus (x2 = 3516,211, g = 55, p = 0,000) kažeta, da 

so spremenljivke ustrezne za faktorizacijo. Komunalitete posameznih spremenljivk 

presegajo vrednost 0,3, kar pomeni, da je v modelu zajete dovolj variance posameznih 

spremenljivk. S prvim faktorjem pojasnimo 45,3 %, z drugim pa 8,3 % variance. Po 

pravokotni rotaciji se ta varianca med faktorji porazdeli tako, da s prvim faktorjem pojasnimo 

31,1 %, z drugim pa 22,5 % variance, kar je skupno 53,6 % variance (preglednice v 

prilogah). 

Preglednica 84 prikazuje matriko s faktorskimi utežmi po pravokotni rotaciji. Trditve od ena 

do sedem imajo visoke uteži na prvem faktorju, ki se nanaša na ravnanje učiteljev na 

anketirančevi šoli, pri katerem je prav tako kot pri zaznavanju učiteljevega lastnega dela 

poudarek na individualiziranem pristopu oz. v učenca usmerjenem modelu pouka. Na 

drugem faktorju imajo močne uteži trditve od osem do enajst. Te trditve se navezujejo na 

odnose na anketirančevi šoli. 
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Preglednica 84: Matrika faktorskih uteži po pravokotni rotaciji – zaznavanje profesionalnega 

dela kolegov in klime na šoli 

  
Faktor 

1 2 

1. Učitelji učence ozaveščamo, da lahko različni učenci pridejo do uspeha po 
različnih poteh. 

0,767 0,231 

2. Na naši šoli učitelji sprejemamo različne ideje in pobude učencev za drugačen 
pouk. 

0,723 0,223 

3. Učitelji naše šole omogočamo učencem, da optimalno razvijajo svoje 
sposobnosti. 

0,707 0,359 

4. Na naši šoli učencem omogočimo izbirnost med dejavnostmi in nalogami. 0,682 0,215 

5. Učitelji naše šole posameznim učencem posredujemo sprotne povratne 
informacije o njihovem znanju. 

0,666 0,215 

6. Učitelji naše šole imamo do učencev visoka pričakovanja glede njihovih učnih 
dosežkov. 

0,562 0,287 

7. Učitelji naše šole natančno opredelimo cilje poučevanja, da lažje načrtujemo 
prilagajanje pouka. 

0,543 0,506 

8. Sodelavci na šoli se med seboj spoštujemo. 0,121 0,776 

9. Učitelj na naši šoli si med seboj pomagamo pri prilagajanju pouka 
posameznim učencem. 

0,273 0,731 

10. Učitelji in učenci naše šole se med seboj spoštujemo. 0,330 0,630 

11. Vodstvo šole nas spodbuja pri prilagajanju pouka posameznim učencem. 0,304 0,532 

 

Na podlagi rezultatov faktorske analize smo oblikovali dimenziji, ki sta izračunani kot 

povprečji spremenljivk znotraj posameznega faktorja. 

Preglednica 85: Zaznavanje profesionalnega dela kolegov in klime na šoli – opisna statistika 

dimenzij 

 

Zaznavanje dela učiteljev in vzdušja na šoli – dimenzije 

x̅ SD 
 

Min. 

 

Maks. 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

DIM34_1: 

Zaznavanje ravnanja 
učiteljev na šoli 

3,83 0,612 1,4 5 –0,462 0,76 

DIM34_2: 

Zaznavanje klime na šoli 
3,84 0,667 1 5 –0,656 1,176 
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Preglednica 85 prikazuje, da so učitelji v povprečju obe dimenziji ocenili podobno, in sicer 

dimenzijo zaznavanje klime na šoli s povprečno oceno 3,84 in dimenzijo zaznavanje 

ravnanja učiteljev na šoli s povprečno oceno 3,83. Lahko rečemo, da se učitelji v povprečju 

delno strinjajo s tem, da učitelji na njihovi šoli (vključno z anketiranci) s svojim ravnanjem 

podpirajo prilagajanje pouka različnim značilnostim učencev ter da spodbujajo razumevanje 

in sprejemanje različnih učenčevih poti do učnega uspeha ter da so odnosi na šoli spoštljivi 

in spodbudni za prilagajanje pouka učencem. 

Preglednica 86: Zaznavanje profesionalnega dela kolegov in klime na šoli – statistično 

pomembne razlike v ocenah dimenzij glede na socialno-demografske značilnosti strokovnih 

delavcev 

Zaznavanje profesionalnega dela 
kolegov in klime na šoli – dimenzije 

DIM34_1: 

Zaznavanje ravnanja 
učiteljev na šoli 

DIM34_2: 

Zaznavanje klime na 
šoli 

Spol // // 

Delovno mesto // // 

Stopnja izobrazbe 
višja ˃   

visoka univerzitetna 
// 

Delovna doba 
več kot 30 let //  

kot 4–6 let 
// 

Strokovni naziv // // 

Velikost šole // // 

So se že usposabljali // // 

Izkušnje – DSP // // 

Ti povzetki so narejeni na podlagi izračunov, ki so prikazani v preglednicah v prilogi. 

Ugotovili smo, da so bile v strinjanju učiteljev glede na njihove socialno-demografske 

značilnosti statistično pomembne razlike le v strinjanju z dimenzijo zaznavanje ravnanja 

učiteljev na šoli. Učitelji z višjo izobrazbo so se bolj strinjali s tem, da je pri njihovem 

poučevanju in poučevanju kolegov na šoli poudarek na individualiziranem pristopu, kot 

učitelji z visoko univerzitetno izobrazbo. Tako menijo tudi učitelji z več kot 30 let delovne 

dobe v primerjavi s kolegi z od 4 do 6 let delovne dobe. 
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SKLEPNE UGOTOVITVE ČETRTEGA SKLOPA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako učitelji pojmujejo svojo lastno 

profesionalno vlogo skozi zaznavanje lastnega ravnanja in ravnanja kolegov, ki temelji na 

individualiziranem pristopu, skozi zaznavanje lastnega zadovoljstva s poklicem, šolske 

klime ter z vrednotenjem njihovega dela in učiteljskega poklica na splošno. Pri pojmovanju 

lastne profesionalne vloge nas je zanimalo tudi, kako (med različnimi prispevki) presojajo 

učiteljev prispevek k učenčevi učni uspešnosti.  

Pri presoji prispevka različnih dejavnikov k učenčevi učni uspešnosti so učitelji na 

petstopenjski ocenjevalni lestvici od 1 – Ne prispeva do 5 – Zelo močno prispeva presojali 

prispevek učenčevih sposobnosti, učenčeve aktivnosti, učiteljevega poučevanja, razredne 

klime, šolske klime in podpore družine. Ugotovili smo, da so učitelji s povprečno oceno, višjo 

od 4,5, ocenili prispevek podpore družine in učenčeve aktivnosti, s povprečno oceno, višjo 

od 4, učenčeve sposobnosti, učiteljevo poučevanje in razredno klimo, najnižje pa prispevek 

šolske klime. V povprečju je večina (55, 3 %) učiteljev menila, da učiteljevo poučevanje zelo 

prispeva k učenčevemu učnemu uspehu, dobra četrtina (26,5 %) pa je menila, da učiteljevo 

poučevanje k učenčevemu učnemu uspehu prispeva zelo močno. Pri presoji prispevka 

učiteljevega poučevanja k učenčevemu učnemu uspehu so se pokazale statistično 

pomembne razlike med moškimi in ženskami ter med učitelji razrednega in predmetnega 

pouka. Učiteljev prispevek so višje ocenili ženske in učitelji razrednega pouka. Največ razlik 

je bilo v ocenah prispevka razredne klime. Višje so ta prispevek ocenili: ženske v primerjavi 

z moškimi; učitelji z višjo in visoko strokovno izobrazbo v primerjavi z učitelji z univerzitetno 

izobrazbo; učitelji z več kot 30 let delovne dobe v primerjavi s tistimi z od 7 do 18 let delovne 

dobe; vzgojiteljice in učitelji razrednega pouka v primerjavi z učitelji predmetnega pouka. 

Učitelji so pri zaznavanju lastnega ravnanja s povprečno oceno 4,12 ocenili strinjanje z 

dimenzijo zaznavanje učiteljevega lastnega ravnanja, torej s tem, da njihovo ravnanje in s 

tem tudi poučevanje temeljita na individualiziranem pristopu, ki podpira prilagajanje pouka 

različnim značilnostim učencev ter spodbuja razumevanje in sprejemanje različnih 

učenčevih poti do učnega uspeha. V raziskavi smo ugotovili, da so dimenzijo zaznavanje 

učiteljevega lastnega ravnanja višje ocenile ženske, učitelji razrednega pouka v primerjavi 

z učitelji predmetnega pouka, učitelji z več kot 19 let delovne dobe v primerjavi s tistimi, ki 
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imajo od 4 do 6 let delovne dobe, svetovalci in svetniki v primerjavi s kolegi, ki nimajo 

strokovnega naziva, ter tisti, ki so se že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka. 

Učitelji so dimenzijo zaznavanje zadovoljstva s poklicem, torej svoje zadovoljstvo s poklicem 

(x̅ = 3,77), in dimenzijo zaznavanje vrednotenja učiteljskega poklica, torej zaznavo, kako 

drugi vrednotijo njihovo delo in učiteljevo delo na splošno (x̅ = 3,64), ocenili s podobnima 

povprečnima ocenama, pri čemer so bile bolj razpršene ocene zadovoljstva s poklicem. 

Podatki kažejo, da so s poklicem statistično bolj zadovoljni učitelji z več kot 19 let delovne 

dobe v primerjavi z učitelji z od 7 do 18 let delovne dobe in učitelji svetniki v primerjavi s 

svetovalci, z mentorji in učitelji brez naziva. Ti podatki lahko predstavljajo opozorilo, da je 

treba učiteljem v tem obdobju profesionalnega razvoja posvetiti posebno pozornost. Tudi P. 

Javrh (2011) je namreč ugotovila, da srednje obdobje kariernega razvoja (delovna doba od 

7 do 18 let) predstavlja kritično obdobje učiteljevega profesionalnega razvoja in izpostavlja, 

da so ravno v tem obdobju lahko učiteljeve negativne izkušnje, ki niso kakovostno 

reflektirane, vzrok za učiteljevo nezadovoljstvo, razočaranje in izgorelost ter togo in 

rutinirano poučevanje. Kakovostna refleksija učiteljevega delovanja pa je seveda  

pomembna v vseh obdobjih profesionalnega razvoja, saj prav ta poglobljena oz. jedrna 

refleksija vpliva na učiteljevo učinkovito delovanje in s tem tudi na njegovo zadovoljstvo 

(Korthagen in Vasalos, 2005). 

Največ statistično pomembnih razlik med ocenami različnih skupin učiteljev je bilo v ocenah 

strinjanja s tem, kako sta vrednotena učiteljevo delo in učiteljski poklic na splošno. Moški 

menijo, da je poklic bolj cenjen, kot to menijo ženske. Tudi učitelji, ki imajo opravljeno 

specializacijo, magisterij ali doktorat, menijo, da je poklic bolj cenjen, kot to menijo njihovi 

kolegi z višjo ali visoko univerzitetno izobrazbo. Enako velja tudi za učitelje z nazivoma 

svetovalec in svetnik, ki se s tem bolj strinjajo kot njihovi kolegi brez naziva ali z nazivom 

mentor. Učitelji z delovno dobo 7 let in več se prav tako strinjajo, da je njihov poklic bolj 

cenjen, kot to menijo učitelji z delovno dobo do 3 let. Učitelji z delovno dobo, daljšo od 19 

let, pa se prav tako strinjajo, da je njihov poklic bolj cenjen, kot to mislijo njihovi kolegi z od 

4 do 6 let delovne dobe. 

Pri zaznavanju profesionalnega dela kolegov na šoli so učitelji dimenzijo zaznavanje 

ravnanja učiteljev na šoli ocenili s povprečno oceno 3,83. Ta dimenzija je vsebovala trditve 

o vzgojno izobraževalnem delu učiteljev na šoli, ki temelji na individualiziranem pristopu, pri 

čemer učitelji sprejemajo različne pobude učencev, jim omogočajo izbiranje med različnimi 
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dejavnostmi in nalogami, jih ozaveščajo, da do uspeha lahko pridejo po različnih poteh, 

imajo do učencev visoka pričakovanja in jim posredujejo sprotne povratne informacije o 

njihovem znanju. Povprečna ocena je nižja od povprečne ocene dimenzije zaznavanje 

učiteljevega lastnega ravnanja (x̅ = 4,12), torej ocene njihovega lastnega poučevanja, ki 

temelji na individualiziranem pristopu. Rezultati so pokazali, da so to dimenzijo višje ocenili 

učitelji z višjo izobrazbo v primerjavi z učitelji z visoko univerzitetno izobrazbo. Tako kot so 

dimenzijo zaznavanje učiteljevega lastnega ravnanja višje ocenili učitelji z več let delovne 

dobe (več kot 19 let delovne dobe višje kot učitelji s 4 do 6 let delovne dobe) so tudi dimenzijo 

zaznavanje ravnanja učiteljev na šoli višje ocenili učitelji z več kot 30 let delovne dobe v 

primerjavi z učitelji s 4 do 6 let delovne dobe. Lahko povzamemo, da učitelji v zadnjem 

obdobju profesionalnega razvoja svoje delo in delo svojih kolegov zaznavajo kot bolj 

osredinjeno v učenca in njegovo učenje.   

Učitelji so dimenzijo zaznavanje klime na šoli ocenili s povprečno oceno 3,84. Lahko 

rečemo, da se učitelji v povprečju delno strinjajo s tem, da so odnosi na šoli spoštljivi, da jih 

vodstvo spodbuja pri prilagajanju pouka in da si učitelji pri prilagajanju pouka med seboj 

pomagajo. To je lahko tudi zaskrbljujoče, saj so Cordingley in sodelavci (2003, v Stoll idr., 

2006) ugotovili, da stalno sodelovanje med učitelji krepi učiteljevo prepričanje o njegovem 

vplivu na učenčevo učenje, dviguje navdušenje za sodelovalno delo in pripravljenost za 

uvajanje novosti. Stalno sodelovanje med učitelji je vplivalo tudi na motivacijo učencev in 

izboljšanje njihovih učnih dosežkov. Day in sodelavci (2007) ugotavljajo, da npr. podpora 

kolegov v kolektivu pripomore k učiteljevi večji motiviranosti za delo in zmanjšuje izgorevanje 

pri delu. Pri zaznavanju šolske klime ni bilo statistično pomembnih razlik med različnimi 

skupinami učiteljev.  

6.5 Analiza povezanosti in vplivov med dejavniki 

V raziskavi smo želeli tudi ugotoviti, kakšna je povezanost med proučevanimi različnimi 

spremenljivkami in kakšen je vpliv različnih dejavnikov na učiteljeva stališča do prilagajanja 

pouka, oceno lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka, pojmovanje učiteljeve 

profesionalne vloge, ki smo jo v tej raziskavi opredelili z učiteljevo presojo o tem, koliko 

učiteljevo poučevanje prispeva k učenčevim učnim dosežkom, ter na učiteljevo zaznavanje 

lastnega poučevanja, ki temelji na individualiziranem pristopu. 
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V ta namen smo najprej s korelacijsko analizo izračunali korelacije med posameznimi 

spremenljivkami. Upoštevali smo povezanost, pri kateri je Pearsonov koeficient višji od 0,3, 

torej so spremenljivke najmanj šibko povezane. V naslednjem koraku smo za spremenljivke, 

ki so nas pri raziskavi najbolj zanimale, izračunali še multiple linearne regresijske analize in 

s tem preverili vpliv različnih spremenljivk na izbrano (odvisno) spremenljivko. 

Najprej predstavljamo izsledke korelacijske analize, v katero so bile vključene 

spremenljivke, ki so predstavljene v preglednici 87. Korelacijska matrika povezanosti 

spremenljivk (Pearsonov koeficient povezanosti večji od 0,3) je predstavljena v preglednicah 

v prilogah.  

Preglednica 87: Spremenljivke, vključene v korelacijsko analizo 

Spremenljivke 

Oznaka Ime 

DIM2_1 Pomen prilagajanja pouka predznanju učencev 

Q2c Pomen prilagajanja pouka interesom učencev 

DIM3_1 Pomen učiteljevega prilagajanja učnih oblik in metod dela 

DIM3_2 Pomen učiteljevega prilagajanja nalog in dejavnosti 

Q3a Pomen učiteljevega prilagajanja učnih vsebin 

Q3h Pomen učiteljevega prilagajanja učnega okolja 

DIM4 Pomen prilagajanja pouka v različnih etapah učne ure 

Q5 Pomen učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem pristopu  

DIM6_1 Stališča do prilagajanja pouka: ovire – čas, število in različnost učencev 

Dim6_2 Stališča do prilagajanja pouka: ovire – nepravičnost in neučinkovitost 

DIM6_3 Stališča do prilagajanja pouka: ovire – usposobljenost in pripravljenost učiteljev 

rQ7a Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami 

rQ7b Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev 

Q8a Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka različnim interesom učencev 

Q9a Potreba po pogostosti prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami 

Q9b Potreba po pogostosti prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev 

Q9c Potreba po pogostosti prilagajanja pouka interesom učencev 

rQ10 Dovolj pogosto lastno prilagajanje pouka 

dim11_1 
Razlogi za lastno nezadostno prilagajanje pouka: ovire – čas, število učencev, 
različnost učencev, premalo pripomočkov 

dim11_2 Razlogi za lastno nezadostno prilagajanje pouka: nima učinkov 

Q12 Ocena lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka značilnostim učencev 
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Nadaljevanje preglednice 87 

Spremenljivke 

Oznaka Ime 

dim28_1 
Vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
formalno izobraževanje 

dim28_2 
Vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
sodelovanje s kolegi 

dim28_3 
Vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje 

Q30 Želja po dodatnem usposabljanju za prilagajanje pouka 

Q32a Prispevek k učenčevemu učnemu uspehu: učenčeve sposobnosti 

Q32b Prispevek k učenčevemu učnemu uspehu: učenčeva aktivnost 

Q32c Prispevek k učenčevemu učnemu uspehu: učiteljevo poučevanje 

Q32d Prispevek k učenčevemu učnemu uspehu: razredna klima 

Q32e  Prispevek k učenčevemu učnemu uspehu: šolska klima 

Q32f Prispevek k učenčevemu učnemu uspehu: podpora družine 

dim33_1 Učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu  

dim33_2 Vrednotenja učiteljskega poklica (drugi) 

dim33_3 Učiteljevo zadovoljstvo s poklicem 

dim34_1 Poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem pristopu 

dim34_2 Šolska klima 

 

S pomočjo programa UCINET software smo izdelali shemo povezanosti spremenljivk. 
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Slika 6: Povezanost spremenljivk na osnovi korelacijske matrike (Pearsonov koeficient 

povezanosti večji od 0,3) 

 

 

Shema prikazuje medsebojno povezanost spremenljivk. Ker je med seboj povezanih veliko 

spremenljivk, bomo najprej predstavili skupine medsebojno povezanih vsebinsko podobnih 

spremenljivk. Ena skupina medsebojno povezanih spremenljivk so dejavniki, ki po mnenju 

učiteljev prispevajo k učnemu uspehu učencev, in sicer: prispevek Učenčevih sposobnosti 

(Q32a), prispevek učenčeve aktivnosti (Q32b), prispevek učiteljevega poučevanja (Q32c), 

prispevek razredne klime (Q32d), prispevek šolske klime (Q32e) in prispevek podpore 

družine (Q32f). Z dimenzijo učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu 

(dim33_1), so neposredno povezani dejavniki prispevek učenčeve aktivnosti (Q32b), 

prispevek učiteljevega poučevanja (Q32c), prispevek razredne klime (Q32d) in prispevek 

podpore družine (Q32f). Dejavnik prispevek šolske klime (Q32e) je neposredno povezan s 

pomenom prilagajanja učnega okolja (Q3h), dejavnik prispevek učiteljevega poučevanja pa 

še s pomenom učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem pristopu (q5).  
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Druga skupina medsebojno povezanih spremenljivk so spremenljivke o pomenu prilagajanja 

pouka. To so: pomen prilagajanja pouka predznanju učencev (DIM2_1), pomen prilagajanja 

pouka interesom učencev (Q2c), pomen prilagajanja učnih vsebin (Q3a), pomen 

prilagajanja učnih oblik in metod dela (DIM3_1), pomen prilagajanja nalog in dejavnosti 

(DIM3_2), pomen prilagajanja učnega okolja (Q3h), pomen prilagajanja pouka v različnih 

etapah učne ure (DIM4) in pomen učiteljevega ravnanja, ki temelji na individualiziranem 

pristopu (q5). Za namen nadaljnjih analiz smo na podlagi faktorske analize vse 

spremenljivke pomena združili v dimenzijo pomen (DIM1).  

Shema kaže tudi povezanost vseh treh spremenljivk, ki predstavljajo učiteljevo oceno 

pogostosti načrtovanja prilagajanja pouka predznanju učencev z učnimi težavami (Q7a), 

pogostosti načrtovanja prilagajanja pouka predznanju nadarjenih učencev (Q7b) in 

pogostosti načrtovanja prilagajanja pouka interesom učencev (Q8a). Tudi te spremenljivke 

smo za nadaljnje izračune (npr. regresijskih analiz) na podlagi faktorske analize združili v 

eno dimenzijo z imenom pogostost načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev 

(DIM7). Korelacijska analiza je pokazala, da so učiteljeve ocene pogostosti načrtovanja 

prilagajanja pouka v korelaciji z učiteljevimi ocenami potrebe po pogostosti prilagajanja 

pouka predznanju učencev z učnimi težavami (Q9a), potrebe po pogostosti prilagajanja 

pouka predznanju nadarjenih učencev (Q9b) in potrebe po pogostosti prilagajanja pouka 

učenčevim interesom (q9c), kar je bilo podrobno predstavljeno že pri razlagi drugega 

raziskovalnega vprašanja. 

Naslednja skupina medsebojno povezanih spremenljivk so spremenljivke, ki opisujejo 

učiteljevo zaznavanje ovir pri prilagajanju pouka značilnostim učencev. Iz korelacijske 

sheme vidimo, da sta med seboj povezani spremenljivki o učiteljevih stališčih do ovir pri 

prilagajanju pouka čas, število in različnost učencev (DIM6_1) in nepravičnost in 

neučinkovitost prilagajanja poučevanja (DIM6_2) ter spremenljivki, ki opisujeta učiteljeve 

razloge za to, da pouka ne prilagajajo dovolj pogosto, kot sta čas, število učencev, 

neusposobljenost in premalo pripomočkov (dim11_1) ter neučinkovitost prilagajanja 

(dim11_2). 
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6.5.1 Dejavniki vpliva na učiteljevo zaznavanje lastnega poučevanja in lastne 

profesionalne vloge 

V okviru raziskave so nas posebej zanimali dejavniki, ki so povezani z učiteljevim 

zaznavanjem lastnega poučevanja, ki temelji na individualiziranem pristopu, učiteljevo 

presojo o tem, koliko učiteljevo poučevanje prispeva k učenčevim učnim dosežkom, 

učiteljevo presojo lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka in z učiteljevimi stališči do 

prilagajanja pouka.  

Slika 7: Dimenzija učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, in z njo 

povezane spremenljivke 

 

Slika 7 prikazuje model najpomembnejših korelacij, pri čemer smo v središče postavili 

dimenzijo učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, ki opredeljuje 

učiteljevo zaznavanje lastnega poučevanja. Takšno učiteljevo ravnanje smo opredelili z 

načrtovanjem prilagajanja pouka, s preizkušanjem novosti, z reflektiranjem učinkovitosti 

lastnega dela, ozaveščanjem učencev o mogočih različnih poteh do zastavljenega učnega 

cilja, upoštevanjem učenčevih interesov in pobud ter s sprotnim posredovanjem povratnih 

informacij učencem o njihovem znanju.  

Korelacijska analiza je pokazala, da je zaznavanje učiteljevega poučevanja, ki temelji na 

individualiziranem pristopu, povezano z njegovo oceno dejanske pogostosti načrtovanja 

prilagajanja pouka in tremi skupinami dejavnikov, ki smo jih poimenovali vrednotenje 

prilagaja pouka, vrednotenje institucije ter vrednotenje učiteljeve vloge in učiteljskega 
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poklica.  V skupino dejavnikov, ki predstavljajo vrednotenje prilagajanja pouka, sodijo  ocene 

pomena prilagajanja pouka in ocene potrebe po prilagajanju pouka. Ta povezanost  kaže 

na pomembnost učiteljevega zavedanja pomena prilagajanja pouka, saj je to povezano z 

njegovo oceno potrebe po prilagajanju in dejanskim ravnanjem. Raziskave s področja 

uspešnega prilagajanja pouka potrjujejo, da so pogoj za prilagajanje pouka učiteljeva 

stališča in vrednote, ki morajo biti skladna s konceptom prilagajanja pouka (Koutselini, 2008; 

Tomlinson, 2010; Valiandes, 2015).       

V drugo skupino dejavnikov, ki smo jo poimenovali vrednotenje institucije, sodita učiteljevo 

zaznavanje dela kolegov na šoli in šolske klime. Analiza je namreč pokazala neposredno 

povezanost učiteljevega zaznavanja lastnega poučevanja, ki temelji na individualiziranem 

pristopu, z zaznavanjem poučevanja kolegov, ki temelji na individualiziranem pristopu. Pri 

tem je zaznavanje poučevanja kolegov na šoli povezano z zaznavanjem odnosov in klime 

na šoli. Tudi vrsta raziskav o učinkovitem poučevanju (Bubb in Earley, 2010; Cordingley idr., 

2003, v Stoll, 2006; Geijsel idr., 2009; Holly in Sounthworth, 1989, v Muršak idr., 2011; 

Korthagen, 2009; Louis idr., 2010; MacBeath in Dempster, 2009; Sentočnik, 2006; Spillane, 

2004; Timperley, 2006) in prilagajanju pouka poudarja pomen sodelovalne klime na šoli, ki 

je za učitelje še zlasti pomembna pri usvajanju in uvajanju zahtevnejših spretnosti 

poučevanja, med katere sodi tudi v učenca in njegovo učenje osredinjeno poučevanje 

(Antoniou in Kyriakides, 2013; Valiandes, 2015). Ni pa pomemben samo kakovosten odnos 

med učitelji oz. vsemi delavci na šoli, temveč tudi med učitelji in učenci, kar prispeva k večji 

motiviranosti učencev za učenje (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).    

Zaznavanje šolske klime je povezano tudi z učiteljevim zadovoljstvom s svojim poklicem, ki 

sodi v skupino dejavnikov, povezanih z vrednotenjem učiteljeve vloge in učiteljskega poklica. 

Rečemo lahko, da sta tudi učiteljevo zadovoljstvo s svojim poklicem in šolska klima 

posredno – prek poučevanja učiteljev v kolektivu – povezana z učiteljevim zaznavanjem 

lastnega dela.  

Slika 7 prikazuje tudi povezanost učiteljevega zaznavanja lastnega poučevanja s skupino 

dejavnikov, ki predstavljajo vrednotenje učiteljeve vloge in učiteljskega poklica. Učiteljevo 

zaznavanje lastnega poučevanja je namreč povezano z njegovim zaznavanjem prispevka 

učiteljevega poučevanja na učenčeve učne dosežke, njegovim zaznavanjem, kako okolje 

vrednoti poklic učitelja, ter s presojanjem lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka 

učenčevim značilnostim. Učiteljevo presojanje lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka 
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učenčevim značilnostim je neposredno povezano tudi z učiteljevim zaznavanjem 

vrednotenja poklica in učiteljevo presojo, ali pouk prilagaja dovolj pogosto ali ne. 

Glede na to, da je povezanost med velikim številom spremenljivk višja od 0,3, smo izračunali 

še multiple linearne regresijske analize za tiste dejavnike, na katere smo bili pri raziskavi 

najbolj osredinjeni. Z regresijsko analizo po metodi stepwise smo določili najpomembnejše 

vplivne dejavnike na naslednje spremenljivke: 

 učiteljeva presoja lastnega poučevanja, ki temelji na individualiziranem pristopu; 

 učiteljeva presoja lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka; 

 učiteljevo zadovoljstvo s poklicem; 

 učiteljeva presoja o tem, v kolikšni meri učiteljevo poučevanje prispeva k 

učenčevemu učnemu uspehu; 

 učiteljeva stališča do ovir pri prilagajanju pouka (čas, število in različnost učencev); 

 učiteljeva stališča do ovir pri prilagajanju pouka (neučinkovitost in nepravičnost). 

6.5.2 Vplivni dejavniki na učiteljevo zaznavanje lastnega poučevanja, ki temelji na 

individualiziranem pristopu 

V raziskavi nas je zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na učiteljevo zaznavanje lastnega 

poučevanja, ki temelji na individualiziranem pristopu, torej pristopu, ki razume in upošteva 

različnost učencev ter jim tudi prilagaja poučevanje. V model regresijske analize smo sprva 

vključili 12 neodvisnih spremenljivk (preglednica 88). Da bi dobili najrelevantnejše vplivne 

dejavnike, smo v regresijski analizi uporabili metodo stepwise, ki v model vključi le tiste 

spremenljivke, ki zadostijo pogoju za vključitev, to je statistično značilen betakoeficient, če 

bi samo spremenljivko uporabili v modelu. Pogoju za vključitev v model je zadostilo 9 

spremenljivk (preglednica 89), 3 pa so bile zaradi statistične neznačilnosti betakoeficienta 

iz modela izključene. 

 

 

 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka 
predznanju in interesom učencev. Doktorska disertacija 

 

260 

 

Preglednica 88: Regresijska analiza vplivnih dejavnikov na odvisno spremenljivko učiteljeva 

presoja lastnega poučevanja, ki temelji na individualiziranjem pristopu: seznam vseh 

neodvisnih spremenljivk 

Spremenljivke 

Oznaka Ime 

DIM1 Pomen prilagajanja pouka 

DIM7 Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev 

rQ10 Dovolj pogosto lastno prilagajanje pouka 

Q12 Ocena lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka značilnostim učencev 

dim28_1 
Vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
formalno izobraževanje 

dim28_2 

 

Vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
sodelovanje s kolegi 

dim28_3 
Vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje 

Q32c Prispevek k učenčevemu učnemu uspehu: učiteljevo poučevanje 

dim33_2 Vrednotenje učiteljskega poklica – drugi 

dim33_3 Učiteljevo zadovoljstvo s poklicem 

dim34_1 Poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem pristopu 

dim34_2 Šolska klima 

 

Preglednica 89: Regresijska analiza vplivnih dejavnikov na odvisno spremenljivko učiteljeva 

presoja lastnega poučevanja, ki temelji na individualiziranem pristopu: v model vključene 

neodvisne spremenljivke 

  R2 F P 
Nestand. 

beta- 
koeficient 

Stand. 
beta- 

koeficient 
t p 

Konstanta 

 

0,502 

 

68,394 0,000 

0,801  4,969 0,000 

Vrednotenje učiteljskega poklica – 
učenci, starši, družba 

0,283 0,326 10,543 0,000 

Pomen prilagajanja pouka 0,192 0,181 5,343 0,000 

Poučevanje kolegov na šoli, ki 
temelji na individualiziranem pristopu 

0,215 0,288 7,684 0,000 

Vloga različnih oblik izobraževanja 
pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in 
lastne izkušnje 

0,175 0,231 6,907 0,000 
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Nadaljevanje preglednice 89 

  R2 F P 
Nestand. 

beta- 
koeficient 

Stand. 
beta- 

koeficient 
t p 

Pogostost načrtovanja prilagajanja 
pouka značilnostim učencev 

 

0,502 

 

68,394 0,000 

0,077 0,138 4,288 0,000 

Vloga različnih oblik izobraževanja 
pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi 

–0,073 –0,137 –4,3 0,000 

Prispevek k učenčevemu učnemu 
uspehu: učiteljevo poučevanje 

0,059 0,086 2,691 0,007 

Šolska klima –0,071 –0,101 –2,71 0,007 

Dovolj pogosto lastno prilagajanje 
pouka 

0,077 0,081 2,628 0,009 

 

Regresijski model je ustrezen (F = 68,394, p < 0,001). Regresijska analiza na odvisno 

spremenljivko učiteljeva presoja lastnega poučevanja, ki temelji na individualiziranem 

pristopu je pokazala, da je z dvanajstimi spremenljivkami pojasnjenih 50 % variance te 

dimenzije.  

Slika 8: Vplivni dejavniki na učiteljevo presojo lastnega poučevanja, ki temelji na 

individualiziranem pristopu 
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Regresijska analiza je v največji meri potrdila vpliv dejavnikov, katerih povezanost je 

pokazala že korelacijska analiza. Potrdila je pozitiven vpliv sedmih spremenljivk, pri čemer 

ima najvišji pozitivni vpliv spremenljivka vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, 

družba (drugi), spremenljivka dovolj pogosto lastno prilagajanje pouka pa najnižji pozitivni 

vpliv. Poudariti je treba vpliv dejavnikov iz skupine, ki smo jo poimenovali vrednotenje 

učiteljeve vloge in učiteljskega poklica. Ti rezultati so skladni z ugotovitvami Korthagena 

(2005), ki meni, da vrednotenje učiteljevega dela vpliva na učiteljevo zadovoljstvo in 

spodbuja učiteljevo učinkovito delovanje. O pomenu vpliva dejavnikov vrednotenja 

prilagajanja pouka (Koutselini, 2008; Tomlinson, 2010; Valiandes, 2015) in vrednotenja 

institucije (Antoniou in Kyriakides, 2013; Bubb in Earley, 2010; Cordingley idr., 2003, v Stoll, 

2006; Geijsel idr., 2009; Holly in Sounthworth, 1989, v Muršak idr., 2011; Korthagen, 2009; 

Louis idr., 2010; MacBeath in Dempster, 2009; Puklek Levpušček in Zupančič, 2009; 

Sentočnik, 2006; Spillane, 2004; Timperley, 2006; Valiandes, 2015) smo govorili že v 

prejšnjem poglavju.  

Dve spremenljivki imata na učiteljevo poučevanje negativen vpliv. To sta vloga oblik 

izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje pouka: sodelovanje s kolegi ter šolska 

klima. Regresijska analiza je v model vključila tudi vplivni dejavnik šolska klima, ki ima 

negativen vpliv na spremenljivko učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem 

pristopu. To pomeni, da tisti učitelji, ki odnose v šoli zaznavajo kot manj spoštljive, manj 

sodelovalne in manj spodbujene k prilagajanju pouka od vodstva, menijo, da je njihovo 

poučevanje bolj usmerjeno v učenca in da temelji na individualiziranem pristopu. To morda 

lahko pomeni, da učitelji zaradi slabše šolske klime več pozornosti usmerjajo v delo v 

razredu in upoštevanje individualnih potreb učencev. Ugotovljeni negativni vpliv je v 

nasprotju z raziskavami, ki kažejo, da spodbudna šolska klima in sodelovanje med učitelji 

vpliva na učiteljevo profesionalno učenje in s tem na njegovo poučevanje (Thoonen idr., 

2011). Za razumevanje tega negativnega vplivnega dejavnika, bi bilo treba podrobneje 

raziskati povezanost učiteljevega zaznavanja nesodelovalne klime na šoli z njihovo presojo 

lastnega poučevanja, ki temelji na individualiziranem pristopu. Zanimiv je tudi negativen 

vpliv učiteljeve presoje vloge različnih oblik izobraževanja na njihovo usposobljenost za 

prilagajanje pouka. Učitelji, ki svoje poučevanje bolj zaznavajo kot takšno, ki temelji na 

individualiziranem pristopu, ocenjujejo, da je na njihovo usposobljenost manj vplivalo 

izobraževanje, ki je vključevalo sodelovanje s kolegi, npr. delo v študijskih skupinah, 

strokovno sodelovanje in hospitiranje pri pouku kolegov. Morda to pomeni, da so bili 
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takšnega izobraževanja deležni v tako majhni meri, da ni moglo vplivati na njihovo 

poučevanje. 

6.5.3 Vplivni dejavniki na učiteljevo presojo lastne usposobljenosti za prilagajanje 

pouka predznanju učencev in njihovim interesom 

V model regresijske analize, s katero smo želeli določiti vplivne dejavnike na učiteljevo 

presojo usposobljenosti za prilagajanje pouka, smo sprva vključili 12 neodvisnih 

spremenljivk (preglednica 90). Da bi dobili najrelevantnejše vplivne dejavnike, smo v 

regresijski analizi uporabili metodo stepwise, ki v model vključi le tiste spremenljivke, ki 

zadostijo pogoju za vključitev, to je statistično značilen betakoeficient, če bi samo 

spremenljivko uporabili v modelu.  

Preglednica 90: Regresijska analiza vplivnih dejavnikov na odvisno spremenljivko 

usposobljenost za prilagajanje pouka: seznam vseh neodvisnih spremenljivk 

Spremenljivke 

Oznaka Ime 

DIM6_1 Stališča do prilagajanja pouka: ovire – čas, število in različnost učencev 

Dim6_2 Stališča do prilagajanja pouka: ovire – nepravičnost in neučinkovitost 

DIM6_3 Stališča do prilagajanja pouka: ovire – usposobljenost in pripravljenost učiteljev 

DIM7 Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev 

rQ10 Dovolj pogosto lastno prilagajanje pouka 

dim28_1 
Vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
formalno izobraževanje 

dim28_2 
Vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
sodelovanje s kolegi 

dim28_3 
Vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje 

Q32c Prispevek k učenčevemu učnemu uspehu: učiteljevo poučevanje 

dim33_1 Učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu  

dim33_2 Vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba 

dim33_3 Učiteljevo zadovoljstvo s poklicem 

 

Pogoju za vključitev v model je zadostilo 6 spremenljivk (preglednica 91), 6 pa jih je bilo 

zaradi statistične neznačilnosti betakoeficienta iz modela izključenih. 
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Preglednica 91: Regresijska analiza vplivnih dejavnikov na odvisno spremenljivko 

usposobljenost za prilagajanje pouka: v model vključene neodvisne spremenljivke 

  R2 F P 
Nestand. 

beta- 
koeficient 

Stand. 
beta- 

koeficient 
t p 

Konstanta 

0,257 39,461 0,000 

1,477  6,672 0,000 

Pogostost načrtovanja prilagajanja 
pouka značilnostim učencev 

0,175 0,231 6,074 0,000 

Vrednotenje učiteljskega poklica – 
učenci, starši, družba 

0,217 0,183 4,61 0,000 

Dovolj pogosto lastno prilagajanje 
pouka 

0,252 0,196 5,335 0,000 

Vloga različnih oblik izobraževanja 
pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka:      formalno izobraževanje 

0,064 0,124 3,463 0,001 

Učiteljevo poučevanje, ki temelji 
na individualiziranem pristopu 

0,163 0,120 2,817 0,005 

Vloga različnih oblik izobraževanja 
pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi 

–0,072 –0,099 –2,798 0,005 

 

Regresijski model je ustrezen (F = 39,461, p < 0,001). Regresijska analiza na odvisno 

spremenljivko usposobljenost za prilagajanje pouka je pokazala, da je s šestimi 

spremenljivkami pojasnjenih 26 % variance te dimenzije.  

Slika 9: Vplivni dejavniki na učiteljevo presojo lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka 
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Regresijska analiza je potrdila pozitiven vpliv petih spremenljivk, pri čemer ima najvišji 

pozitivni vpliv spremenljivka pogostost učiteljevega načrtovanja prilagajanja pouka 

značilnostim učencev. Rečemo lahko, da učitelji, ki ocenjujejo, da pogosteje prilagajajo pouk 

učenčevim značilnostim, tudi višje ocenjujejo svojo usposobljenost za prilagajanje pouka. 

Na učiteljevo zaznavanje lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka ima pozitiven vpliv 

tudi njegovo zaznavanje lastnega poučevanja, ki temelji na individualiziranem pristopu. 

Zanimivo je, da je raziskava v kanadskih šolah (Dixon, Yssel, McConnell, in Hardin, 2014) 

pokazala še nasprotno povezanost, in sicer, da učiteljevo zaznavanje lastne učinkovitosti in 

stališč do učinkovitosti pri prilagajanju pouka vplivajo na učiteljevo prilagajanje pouka. 

Izsledki kažejo, da ima spremenljivka vrednotenje učiteljskega poklica poleg pozitivnega 

vpliva na učiteljevo poučevanje tudi pozitiven vpliv na učiteljevo zaznavanje usposobljenosti 

za prilagajanje pouka. Regresijska analiza je potrdila povezanost med dejavniki, ki jih je 

nakazala že korelacijska analiza.        

Spremenljivka vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje pouka: 

sodelovanje s kolegi ima negativen vpliv. To pomeni, da učitelji, ki se zaznavajo kot bolj 

usposobljene za prilagajanje pouka, ocenjujejo, da je na njihovo usposobljenost manj 

vplivalo izobraževanje, ki je vključevalo sodelovanje s kolegi. Negativen vpliv iste 

spremenljivke se je pokazal tudi pri izračunu regresijske analize vplivnih dejavnikov na 

spremenljivko učiteljeva presoja lastnega poučevanja, ki temelji na individualiziranem 

pristopu. Tudi v tem primeru morda lahko sklepamo, da so učitelji pri svojem izobraževanju 

niso bili deležni sodelovanja s kolegi v takšni meri, da bi to vplivalo na njihovo prilagajanje 

pouka. Zadovoljiv je rezultat, ki kaže pozitiven vpliv formalnega izobraževanja na učiteljevo 

zaznavanje lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka, kar pomeni, da je bil študij 

prihodnjih učiteljev že naravnan tudi na ozaveščanje in usposabljanje za prilagajanje pouka 

učenčevim značilnostim.  

6.5.4 Vplivni dejavniki na učiteljevo presojo o tem, v kolikšni meri prispeva učiteljevo 

poučevanje k učenčevemu učnemu uspehu 

Z regresijsko analizo po metodi stepwise smo določili najpomembnejše vplivne dejavnike 

na učiteljevo presojo o tem, v kolikšni meri učiteljevo poučevanje prispeva k učenčevemu 

učnemu uspehu. V model so bile vključene 4 neodvisne spremenljivke (preglednica 93), 
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medtem ko je bilo 5 spremenljivk zaradi statistične neznačilnosti betakoeficienta iz modela 

izključenih.  

Preglednica 92: Regresijska analiza vplivnih dejavnikov na odvisno spremenljivko prispevek 

učiteljevega poučevanja k učenčevemu učnemu uspehu: seznam vseh neodvisnih 

spremenljivk 

Spremenljivke 

Oznaka Ime 

DIM1 Pomen prilagajanja pouka 

DIM6_1 Stališča do prilagajanja pouka: ovire – čas, število in različnost učencev 

Dim6_2 Stališča do prilagajanja pouka: ovire – nepravičnost in neučinkovitost 

DIM6_3 
Stališča do prilagajanja pouka: ovire – usposobljenost in pripravljenost 
učiteljev 

rQ10 Dovolj pogosto prilagajanje pouka 

Q12 Ocena lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka značilnostim učencev 

dim33_1 Učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu  

dim33_2 Vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba 

dim33_3 Učiteljevo zadovoljstvo s poklicem 

 

Preglednica 93: Regresijska analiza vplivnih dejavnikov na odvisno spremenljivko prispevek 

učiteljevega poučevanja k učenčevemu učnemu uspehu: v model vključene neodvisne 

spremenljivke 

  R2 F P 
Nestand. 

beta- 
koeficient 

Stand. 
beta- 

koeficient 
t p 

Konstanta 

 

0,199 

 

45,43 0,000 

0,506  1,889 0,059 

Učiteljevo poučevanje, ki 
temelji na individualiziranem 
pristopu 

0,267 0,180 4,347 0,000 

Pomen prilagajanja pouka 0,348 0,219 5,799 0,000 

Stališča do prilagajanja 
pouka: ovire – usposobljenost 
in pripravljenost učiteljev 

0,106 0,130 3,758 0,000 

Vrednotenje učiteljskega 
poklica – učenci, starši, 
družba 

0,169 0,128 3,356 0,001 
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Regresijski model je ustrezen (F = 45,43, p<0,001). Regresijska analiza na odvisno 

spremenljivko prispevek učiteljevega poučevanja k učenčevemu učnemu uspehu je 

pokazala, da je s štirimi spremenljivkami pojasnjenih 20 % variance te dimenzije. Regresijski 

model je ustrezen (F = 45,43, p < 0,001). Regresijska analiza na odvisno spremenljivko 

prispevek učiteljevega poučevanja k učenčevemu učnemu uspehu je pokazala, da je s 

štirimi spremenljivkami pojasnjenih 20 % variance te dimenzije. S primerjavo velikosti 

standardiziranih betakoeficientov smo ugotovili, da imajo vse štiri spremenljivke pozitiven 

vpliv, pri čemer ima najvišji pozitivni vpliv spremenljivka pomen prilagajanja pouka, 

spremenljivka vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba pa najnižjega. 

Slika 10: Vplivni dejavniki na učiteljevo presojo o prispevku učiteljevega poučevanja k 

učenčevemu učnemu uspehu 

 

Čeprav je odstotek pojasnjene variance precej majhen, je pomembno upoštevati, da ima na 

učiteljevo presojo o prispevku učiteljevega poučevanja k učenčevemu učnemu uspehu 

najvišji pozitivni vpliv učiteljeva presoja pomena prilagajanja pouka, kar ponovno potrjuje 

pomen učiteljevega vrednotenja prilagajanja pouka.    

6.5.5 Vplivni dejavniki na učiteljevo zadovoljstvo s poklicem 

Nekaj več pozornosti smo namenili tudi proučevanju vplivov različnih dejavnikov na 

učiteljevo zadovoljstvo s poklicem. Po P. Javrh (2011) je namreč prav učiteljevo zadovoljstvo 

dejavnik, ki učitelje varuje pred zdrsom v negativno smer razvoja kariere. V model 
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regresijske analize na dimenzijo učiteljevo zadovoljstvo s poklicem smo sprva vključili 7 

neodvisnih spremenljivk (preglednica 94). Pogoju za vključitev v model so zadostile 3 

spremenljivke (preglednica 95), medtem ko so bile 4 spremenljivke zaradi statistične 

neznačilnosti betakoeficienta iz modela izključene. 

Preglednica 94: Regresijska analiza vplivnih dejavnikov na odvisno spremenljivko učiteljevo 

zadovoljstvo s poklicem: seznam vseh neodvisnih spremenljivk 

Spremenljivke 

Oznaka Ime 

DIM7 Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev 

Q12 Ocena lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka značilnostim učencev 

Q32c Prispevek k učenčevemu učnemu uspehu: učiteljevo poučevanje 

dim33_1 Učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu  

dim33_2 Vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba 

dim34_1 Poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem pristopu 

dim34_2 Šolska klima 

 

Preglednica 95: Regresijska analiza vplivnih dejavnikov na odvisno spremenljivko učiteljevo 

zadovoljstvo s poklicem: v model vključene neodvisne spremenljivke 

  R2 F p 
Nestand. 

beta- 
koeficient 

Stand. 
beta- 

koeficient 
t p 

Konstanta 

0,117 32,479 0,000 

1,832  6,844 0,000 

Šolska klima 0,458 0,359 8,011 0,000 

Vrednotenje učiteljskega 
poklica – učenci, starši, 
družba 

0,22 0,134 3,73 0,000 

Poučevanje kolegov na šoli, 
ki temelji na 
individualiziranem pristopu 

–0,164 –0,118 –2,639 0,008 

 

Regresijski model je ustrezen (F = 32,479, p < 0,001). Regresijska analiza na odvisno 

spremenljivko učiteljevo zadovoljstvo s poklicem je pokazala, da je s tremi spremenljivkami 

pojasnjenih 12 % variance te dimenzije. To je precej malo, torej obstajajo še drugi 

pojasnjevalni dejavniki te spremenljivke, ki v model niso bili vključeni. 
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Slika 11: Vplivni dejavniki na učiteljevo zaznavanje zadovoljstva s poklicem 

 

Regresijska analiza je potrdila pozitiven vpliv dveh spremenljivk, pri čemer ima najvišji 

pozitivni vpliv spremenljivka šolska klima, na drugem mestu je spremenljivka vrednotenje 

učiteljskega poklica – učenci, starši, družba, spremenljivka poučevanje kolegov na šoli, ki 

temelji na individualiziranem pristopu pa ima negativen vpliv. Mogoče bi bili pri tako 

majhnem deležu pojasnjene variance pozorni predvsem na to, da ima na zadovoljstvo s 

poklicem pomemben vpliv šolska klima. Ti rezultati potrjujejo pomen šolske klime pri 

učiteljevem zaznavanju zadovoljstva s poklicem. Prav zadovoljstvo s poklicem je po P. Javrh 

(2011) eden pomembnih dejavnikov pri usmerjanju učiteljevega profesionalnega razvoja v 

zaželeni smeri in varovanju učitelja pred izgorelostjo in zdrsom na nezaželeno pot 

profesionalnega razvoja. Ponovno se je pokazal negativen vpliv poučevanja kolegov na šoli. 

Morda lahko rečemo, da so učitelji, ki poučevanje kolegov zaznavajo kot bolj usmerjeno v 

individualne potrebe učencev, so tudi bolj kritični do sebe in manj zadovoljni s svojim 

poklicem. Vzroke za to povezanost bi bilo zato treba pojasniti še s kakšno drugo raziskavo. 

6.5.6 Vplivni dejavniki na učiteljeva stališča o prilagajanju pouka 

V raziskavi nas je zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na učiteljeva stališča o prilagajanju 

pouka, predvsem z zornega kota dejavnikov, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka. Zaradi 

velikega števila trditev smo na podlagi faktorske analize oblikovali tri dimenzije: dimenziji 1) 
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čas, število in raznolikost učencev (DIM6_1); 2) nepravičnost in neučinkovitost (DIM6_2), ki 

opredeljujeta razloge, ki jih učitelji vidijo kot oviro pri prilagajanju poučevanja; 3) dimenzijo 

usposobljenost in pripravljenost učiteljev (DIM6_3) kot pogoj za to, da učitelj lahko prilagaja 

pouk. 

V model regresijske analize, s katerim smo želeli definirati vplivne dejavnike na učiteljeva 

stališča do ovir pri prilagajanju pouka, ki so povezane z učiteljevim pomanjkanjem časa ter 

s prevelikim številom in preveliko različnostjo učencev v razredu, smo sprva vključili 16 

neodvisnih spremenljivk (preglednica 96). Z regresijsko analizo po metodi stepwise so bile 

v model vključene 4 neodvisne spremenljivke (preglednica 97), medtem ko je bilo 12 

spremenljivk zaradi statistične neznačilnosti betakoeficienta iz modela izključenih.  

Preglednica 96: Regresijska analiza vplivnih dejavnikov na odvisno spremenljivko učiteljeva 

stališča do ovir pri prilagajanju pouka, ki so povezane z učiteljevim pomanjkanjem časa ter 

s prevelikim številom in preveliko raznolikostjo učencev v razredu: seznam vseh neodvisnih 

spremenljivk 

Spremenljivke 

Oznaka Ime 

DIM1 Pomen prilagajanja pouka 

DIM6_2 Stališča do prilagajanja pouka: ovire – nepravičnost in neučinkovitost 

DIM6_3 Stališča do prilagajanja pouka: ovire – usposobljenost in pripravljenost učiteljev 

DIM7 Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev 

DIM9 Potreba po pogostosti prilagajanja pouka predznanju učencev 

Q9c Potreba po pogostosti prilagajanja pouka interesom učencev 

rQ10 Dovolj pogosto prilagajanje pouka 

Q12 Ocena lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka značilnostim učencev 

dim11_1 
Razlogi za lastno nezadostno prilagajanje pouka: ovire – čas, število učencev, 
različnost učencev, premalo pripomočkov 

dim11_2 Razlogi za lastno nezadostno prilagajanje pouka: nima učinkov 

Q32c Prispevek k učenčevemu učnemu uspehu: učiteljevo poučevanje 

dim33_1 Učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu  

dim33_2 Vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba 

dim33_3 Učiteljevo zadovoljstvo s poklicem 

dim34_1 Poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem pristopu 

dim34_2 Šolska klima 
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Preglednica 97: Regresijska analiza vplivnih dejavnikov na odvisno spremenljivko učiteljeva 

stališča do prilagajanja pouka: ovire – čas, število, različnost: v model vključene neodvisne 

spremenljivke 

  R2 F p 
Nestand. 

beta- 
koeficient 

Stand. 
beta- 

koeficient 
t p 

Konstanta 

0,421 127,367 0,000 

1,633   7,709 0,000 

Razlogi za lastno 
nezadostno prilagajanje 
pouka: nima učinkov 

0,357 0,431 13,029 0,000 

Stališča do prilagajanja 
pouka: ovire – nepravičnost 
in neučinkovitost 

0,343 0,364 11,668 0,000 

Ocena lastne 
usposobljenosti za 
prilagajanje pouka 
značilnostim učencev 

0,091 0,078 2,494 0,013 

Učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem 

–0,059 –0,068 –2,234 0,026 

 

Regresijski model je ustrezen (F = 127,367, p < 0,001). Regresijska analiza na odvisno 

spremenljivko učiteljeva stališča do ovir pri prilagajanju pouka, ki so povezane z učiteljevim 

pomanjkanjem časa ter s prevelikim številom in preveliko različnostjo učencev v razredu je 

pokazala, da je s štirimi spremenljivkami pojasnjenih 42 % variance te dimenzije. 

Regresijska analiza je potrdila pozitiven vpliv treh spremenljivk, pri čemer ima najvišji 

pozitivni vpliv spremenljivka razlogi za lastno nezadostno prilagajanje pouka: nima učinkov, 

najnižjega pa spremenljivka ocena lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka 

značilnostim učencev, spremenljivka učiteljevo zadovoljstvo s poklicem pa ima negativen 

vpliv.  

Izsledki regresijske analize kažejo, da imajo najvišji pozitivni vpliv učiteljevi razlogi, zakaj 

sam pogosteje ne prilagaja pouka, in njegova stališča do drugih ovir pri prilagajanju pouka. 

Ti izsledki kažejo na medsebojni vpliv podobnih stališč in skladno z njimi tudi vpliv učiteljevih 

izkušenj, kar lahko opozarja na to, da so ta stališča usklajena in zato po mnenju M. Ule 

(2000) tudi odpornejša na spremembe. Pri takšnih stališčih pa je pri želji po njihovem 

spreminjanju treba biti pozoren, da ne pride do učinka bumeranga, torej nasprotnega učinka, 

ki povzroči povečanje intenzivnosti stališč namesto sprememb (Sherif, 1984, v Ule, 2000). 
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Slika 12: Vplivni dejavniki na učiteljeva stališča do ovir pri prilagajanju pouka: čas, število, 

različnost 

 

 

Smiseln je tudi negativen vpliv učiteljevega zadovoljstva na njegova stališča do ovir pri 

prilagajanju pouka, kar pomeni, da učitelji, ki izražajo višje zadovoljstvo s svojim poklicem, 

nižje presojajo, da prilagajanje pouka ovirajo premalo časa, ki ga ima učitelj na voljo, ter 

preveliko število in prevelika različnost učencev v razredu. To potrjuje povezanost 

učiteljevega zadovoljstva s poklicem z njegovimi stališči do ovir pri prilagajanju pouka, kar 

nas ponovno opozarja na pomen učiteljevega zadovoljstva, ki usmerja njegova stališča ter 

posledično tudi njegovo delovanje in njegov profesionalni razvoj (Javrh, 2011). 

Malce neobičajen je pozitiven vpliv spremenljivke učiteljeva usposobljenost za prilagajanje 

pouka na učiteljeva stališča do ovir pri prilagajanju pouka. Mogoče bi lahko rekli, da višje 

vrednotenje lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka vpliva na učiteljevo višjo potrebo 

po pogostejšem prilagajanju pouka, pri čemer jih ovirajo pomanjkanje časa, številčnost 

učencev in njihova različnost. 
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Z regresijsko analizo po metodi stepwise smo določili tudi najpomembnejše vplivne 

dejavnike na učiteljeva stališča do učinkovitosti in pravičnosti prilagajanja pouka različnim 

značilnostim učencev. V model je bilo vključenih 7 neodvisnih spremenljivk (preglednica 99), 

medtem ko je bilo 9 spremenljivk zaradi statistične neznačilnosti betakoeficienta iz modela 

izključenih.  

Preglednica 98: Regresijska analiza vplivnih dejavnikov na odvisno spremenljivko učiteljeva 

stališča do učinkovitosti in pravičnosti prilagajanja pouka različnim značilnostim učencev: 

seznam vseh neodvisnih spremenljivk 

Spremenljivke 

Oznaka Ime 

DIM1 Pomen prilagajanja pouka 

DIM6_1 Stališča do prilagajanja pouka: ovire – čas, število in različnost učencev 

DIM6_3 Stališča do prilagajanja pouka: ovire – usposobljenost in pripravljenost učiteljev 

DIM7 Pogostost načrtovanja prilagajanja pouka značilnostim učencev 

DIM9 Potreba po pogostosti prilagajanja pouka predznanju učencev 

Q9c Potreba po pogostosti prilagajanja pouka interesom učencev 

rQ10 Dovolj pogosto lastno prilagajanje pouka 

Q12 Ocena lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka značilnostim učencev 

dim11_1 
Razlogi za lastno nezadostno prilagajanje pouka: ovire – čas, število učencev, 
različnost učencev, premalo pripomočkov 

dim11_2 Razlogi za lastno nezadostno prilagajanje pouka: nima učinkov 

Q32c Prispevek k učenčevemu učnemu uspehu: učiteljevo poučevanje 

dim33_1 Učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu  

dim33_2 Vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba 

dim33_3 Učiteljevo zadovoljstvo s poklicem 

dim34_1 Poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem pristopu 

dim34_2 Šolska klima 
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Preglednica 99: Regresijska analiza vplivnih dejavnikov na odvisno spremenljivko učiteljeva 

stališča do učinkovitosti in pravičnosti prilagajanja pouka različnim značilnostim učencev: v 

model vključene neodvisne spremenljivke 

  R2 F p 
Nestand. 

beta- 
koeficient 

Stand. 
beta- 

koeficient 
t p 

Konstanta 

0,357 56,122 0,000 

1,88  5,844 0,000 

Stališča do prilagajanja 
pouka: ovire – čas, število in 
različnost učencev 

0,433 0,409 12,406 0,000 

Razlogi za lastno 
nezadostno prilagajanje 
pouka: ovire – čas, število 
učencev, različnost 
učencev, premalo 
pripomočkov 

0,204 0,196 6,076 0,000 

Pomen prilagajanja pouka –0,248 –0,136 –4,103 0,000 

Učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem 

–0,137 –0,149 –4,655 0,000 

Dovolj pogosto lastno 
prilagajanje pouka 

0,139 0,086 2,690 0,007 

Poučevanje kolegov na šoli, 
ki temelji na 
individualiziranem pristopu 

0,109 0,085 2,686 0,007 

Potreba po pogostosti 
prilagajanja pouka 
predznanju učencev 

–0,062 –0,078 –2,372 0,018 

 

Regresijski model je ustrezen (F = 56,122, p < 0,001). Regresijska analiza na odvisno 

spremenljivko učiteljeva stališča do učinkovitosti in pravičnosti prilagajanja pouka različnim 

značilnostim učencev je pokazala, da je s sedmimi spremenljivkami pojasnjenih 36 % 

variance. 

Regresijska analiza je potrdila pozitiven vpliv štirih spremenljivk, pri čemer ima najvišji 

pozitivni vpliv spremenljivka stališča do prilagajanja pouka: ovire – čas, število in različnost 

učencev. Ti izsledki so skladni z rezultati regresijske analize na odvisno spremenljivko 

učiteljeva stališča do ovir pri prilagajanju pouka, ki so povezane z učiteljevim pomanjkanjem 

časa ter s prevelikim številom in preveliko različnostjo učencev v razredu; potrjuje 

obojestranski vpliv obeh stališč. 
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Slika 13: Vplivni dejavniki na učiteljeva stališča do učinkovitosti in pravičnosti prilagajanja pouka 

različnim značilnostim učencev 

 

 

Smiseln je tudi pozitiven vpliv učiteljevega vrednotenja razlogov za lastno nezadostno 

prilagajanje pouka z njegovimi stališči o ovirah za prilagajanje pouka. To potrjuje povezanost 

učiteljevih lastnih izkušenj na oblikovanje njegovih stališč (Ule, 2000). Najnižji pozitivni vpliv 

na učiteljeva stališča do ovir pri prilagajanju pouka ima spremenljivka poučevanje kolegov 

na šoli, ki temelji na individualiziranem pristopu. Iz tega lahko sklepamo, da učitelji, ki se bolj 

strinjajo s tem, da poučevanje njihovih kolegov temelji na individualiziranem pristopu, 

izražajo tudi večje strinjajte s stališči do tega, da je prilagajanje pouka nepravično in 

neučinkovito.  

Na učiteljeva stališča do nepravičnosti in neučinkovitosti prilagajanja pouka imajo negativen 

vpliv tri neodvisne spremenljivke, pri čemer ima najvišji negativni vpliv spremenljivka 

učiteljevo zadovoljstvo s poklicem, najnižjega negativnega pa spremenljivka potreba po 

pogostosti prilagajanja pouka predznanju učencev. Ponovno lahko potrdimo vpliv 

učiteljevega zadovoljstva s poklicem na njegova stališča, kar pomeni, da se učitelji, ki so 

bolj zadovoljni s poklicem, manj strinjajo s tem, da je prilagajanje pouka nepravično in 

neučinkovito. Prav tako vidimo, da na učiteljeva stališča o pravičnosti in učinkovitosti 

prilagajanja pouka vplivajo tudi njegovo vrednotenje pomena in potrebe po prilagajanju 

pouka.   
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6.6 Model spodbujanja kompetence prilagajanje pouka 

Pri koncipiranju modela spodbujanja učiteljeve kompetence 'prilagajanje pouka' smo izhajali 

iz dveh temeljnih izhodišč: 1) ugotovitev naše raziskave; 2) raziskovalnih izsledkov o učenju 

učiteljev in njihovem profesionalnem razvoju.  

6.6.1 Ugotovitve raziskave o značilnosti slovenskih osnovnošolskih učiteljev 

Za najboljše mogoče razvijanje kompetence 'prilagajanje pouka' je treba poznati značilnosti 

učiteljev, njihovo razmišljanje in ravnanje ter razlike med njimi. Pomembno je upoštevati 

didaktično načelo aktivnosti ter načelo individualizacije in diferenciacije, saj prav 

spoznavanje, sprejemanje in upoštevanje različnosti udeležencev omogoča njihov 

optimalen razvoj. Zato bomo v nadaljevanju poudarili nekaj ključnih značilnosti slovenskih 

osnovnošolskih učiteljev, ki smo jih ugotovili v naši raziskavi in jih je pomembno upoštevati 

pri spodbujanju kompetence 'prilagajanje pouka'. Podrobneje bomo predstavili nekatere 

razlike med učitelji glede na delovno dobo oz. fazo profesionalnega razvoja, spol učiteljev, 

glede na njihovo delovno mesto in strokovni naziv. 

6.6.1.1 Razlike med učitelji glede na delovno dobo oz. fazo profesionalnega razvoja  

Iz rezultatov raziskave lahko povzamemo, da so se pri slovenskih osnovnošolskih učiteljih 

razlike v vrednotenju prilagajanja pouka, institucije ter učiteljeve vloge in učiteljskega poklica 

pokazale skozi tri obdobja njihovega profesionalnega razvoja. V prvo obdobje, ki smo ga 

poimenovali zgodnje, sodijo učitelji z delovno dobo do šest let, kar po P. Javrh (2008) zajema 

obdobje preživetja in odkrivanja (1–3 let ) ter obdobje stabilizacije (4–6 let). Drugo obdobje 

smo poimenovali srednje. Vanj sodijo učitelji z delovno dobo od 7 do 18 let, torej v obdobju 

poklicne aktivnosti ali negotovosti. V tretje obdobje, ki smo ga poimenovali zrelo, pa sodijo 

učitelji z delovno dobo, daljšo od 19 let, torej v obdobju kritične odgovornosti, 

sproščenosti/nemoči (19–30 let) ter obdobju izpreganja (31–40 let). 

Za učitelje zgodnjega obdobja, torej z do šest let delovne dobe, je značilno, da se pri 

vrednotenju prilagajanja pouka razlikujejo od učiteljev zrelega obdobja. Ti učitelji so nižje 

ocenili pomen prilagajanja pouka kot njihovi kolegi z delovno dobo, daljšo od 19 let. Pri 

ocenah pomena je zanimivo, da so nižje ocenili pomen prilagajanja zahtevnosti nalog ter 

prilagajanja pouka v učnih etapah urjenja spretnosti in ocenjevanja znanja. Potrebo po 
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prilagajanju pouka predznanju nadarjenih učencev in pogostost prilagajanja pri svojem 

pouku so ocenili nižje kot njihovi kolegi z delovno dobo nad 30 let. Pri vrednotenju učiteljeve 

vloge in učiteljskega poklica se učitelji iz zgodnjega obdobja razlikujejo glede na učitelje iz 

srednjega in zrelega obdobja. Rezultati so namreč pokazali, da so ti učitelji lastno 

usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev ocenili nižje kot njihovi 

kolegi z delovno dobo, daljšo od 7 let. Ti učitelji tudi menijo, da učenci, starši in družba manj 

cenijo njihovo delo, kot to ocenjujejo učitelji z delovno dobo, daljšo od 7 let. Pri vrednotenju 

institucije so se učitelji z delovno dobo od 4 do 6 let manj strinjali, da ravnanje in poučevanje 

njihovih kolegov na šoli temelji na individualiziranem pristopu, kot so to ocenili učitelji z 

delovno dobo, daljšo od 30 let.   

Za učitelje v srednjem obdobju, to je z delovno dobo od 7 do 18 let, lahko rečemo, da še 

vedno nižje vrednotijo prilagajanje pouka kot njihovi kolegi v zrelem obdobju. Nižje kot učitelji 

z več kot 30 let delovne dobe ocenjujejo pomen prilagajanja pouka, potrebo po prilagajanju 

pouka predznanju nadarjenih učencev in pogostost lastnega prilagajanja pouka. Ti učitelji 

pa se od mlajših kolegov, torej iz zgodnjega obdobja, razlikujejo v ocenah vrednotenja 

učiteljeve vloge in učiteljskega poklica. Lastno usposobljenost za prilagajanje pouka 

predznanju nadarjenih učencev so ocenili višje kot njihovi kolegi z do 3 let delovne dobe. 

Bolj se tudi strinjajo s tem, da učenci, starši in družba cenijo njihovo delo in učiteljski poklic.  

Pri vrednotenju učiteljeve vloge in učiteljskega poklica pa se ti učitelji razlikujejo tudi od 

kolegov iz zrelega obdobja. Svoje zadovoljstvo s poklicem namreč ocenjujejo nižje kot 

učitelji z delovno dobo, daljšo od 19 let, razredno klimo kot enega izmed dejavnikov, ki 

prispevajo k učenčevemu učnemu uspehu, pa ocenjujejo nižje kot njihovi kolegi z več kot 

30 let delovne dobe.  

Učitelji v zrelem obdobju vrednotijo prilagajanje pouka, institucije ter učiteljeve vloge in 

učiteljskega poklica višje kot njihovi kolegi s krajšo delovno dobo. Pri pomenu prilagajanja 

elementov pouka in prilagajanja pouka v različnih učnih etapah smo ugotovili, da so učitelji 

v zrelem obdobju višje kot mlajši kolegi ocenili pomen prilagajanja zahtevnosti nalog in učnih 

vsebin, kar lahko kaže na večje zavedanje pomena prilagajanja teh elementov in ne le učnih 

oblik, metod ter sredstev in pripomočkov, kot to ocenjujejo mlajši učitelji. Raziskava je tudi 

pokazala, da se učitelji z najdaljšo delovno dobo bolj zavedajo tudi pomena prilagajanja 

pouka v etapi ocenjevanja znanja. Druge podrobnosti smo opisali pri značilnostih učiteljev v 

zgodnjem in srednjem obdobju. 
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Slika 14: Rast vrednotenja prilagajanja pouka, institucije ter učiteljeve vloge in učiteljskega 

poklica skozi tri obdobja učiteljevega profesionalnega razvoja 

 

Iz slike lahko vidimo, da vrednotenje učiteljeve vloge in učiteljskega poklica narašča skozi 

vsa tri obdobja učiteljevega profesionalnega razvoja. Pri vrednotenju prilagajanja pouka pa 

vidimo, da ta narašča počasneje, saj ni bilo zaznati razlik med učitelji v zgodnjem in 

srednjem obdobju. Te so se pokazale najpozneje, torej v zrelem obdobju. Ti podatki 

potrjujejo, da se kompetenca 'prilagajanje pouka' v polnosti razvije v višjih fazah 

profesionalnega razvoja, kar je nakazal že prvi trifazni model profesionalnega razvoja po F. 

Fuller. V prvi fazi, tj. fazi preživetja, je posameznik usmerjen vase in svoj položaj, v drugi 

fazi izkušenosti se usmeri v pouk in razredno situacijo, pridobiva gotovost v izpeljevanju 

pouka, kar je z vidika prilagajanja pouka temeljnega pomena, in šele v tretji fazi (ang. imact 

stage) se po mnenju avtorice učitelji zmorejo poglobiti v poznavanje učencev kot 

posameznikov in temeljno skrb posvečajo učenčevemu celovitemu razvoju. Pridobljene 

didaktične spretnosti in sposobnost rutine jim omogoča osredinjanje na posameznika, 

spremljanje njegovega napredka, posredovanje prilagojene povratne informacije itn. 

(Valenčič Zuljan, 1999). Vrednotenje prilagajanja pouka torej narašča v učiteljevem 

poznejšem obdobju profesionalnega razvoja, ko ima učitelj več izkušenj s poučevanjem in 

v svojem razvoju pride na raven, ko je prilagajanje pouka kot kompleksne didaktične 

kompetence zmožen tudi izvajati. Po modelu ICALT (van der Lans et al., 2017) je to 

najpoznejše obdobje, ki tudi predstavlja raven učiteljevega najučinkovitejšega poučevanja.  
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6.6.1.2 Razlike med učitelji glede na spol 

Po pregledu statistično pomembnih razlik med osnovnošolskimi učiteljicami in učitelji lahko 

povzamemo, da so učiteljice višje ocenile pomen prilagajanja pouka, pogostost potrebe po 

prilagajanju pouka značilnostim učencev, čeprav so pogostost lastnega prilagajanja ocenile 

višje v primerjavi z učitelji. Učiteljice so se tudi bolj kot učitelji strinjale, da njihovo poučevanje 

temelji na individualiziranem pristopu. Višje so ocenile tudi prispevek učiteljevega 

poučevanja k učenčevemu učnemu uspehu. Ali to kaže na njihovo večjo pripravljenost na 

sprejemanje različnih značilnosti učencev, prepričanje o tem, da s svojim poučevanjem 

lahko prispevajo k učenčevemu uspehu, ter skladno s tem njihovo pripravljenost za 

spreminjanje in prilagajanje lastnega dela, bi bilo treba preveriti v nadaljnjem raziskovanju.  

Zanimivo pa je, da so lastno usposobljenost za prilagajanje pouka višje ocenili moški. Ti tudi 

menijo, da učenci, starši in družba bolj cenijo njihovo delo, kot to ocenjujejo učiteljice. 

6.6.1.3 Razlike med učitelji glede na delovno mesto  

Učitelji razrednega pouka so v primerjavi z učitelji predmetnega pouka pripisali večji pomen 

prilagajanju pouka in prispevek učiteljevega poučevanja k učenčevemu učnemu uspehu. V 

večji meri ocenjujejo, da njihovo poučevanje temelji na individualiziranem pristopu. Višje kot 

učitelji predmetnega pouka ocenjujejo tudi potrebo po pogostosti prilagajanja pouka, vendar 

le predznanju učencev z učnimi težavami. Zanimivo je, da tako menijo, čeprav so pogostost 

svojega prilagajanja pouka predznanju učencev s posebnimi potrebami ocenili višje kot 

učitelji predmetnega pouka. Učitelji razrednega pouka so tudi višje ocenili svojo 

usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju učencev z učnimi težavami. Ti učitelji so 

tudi višje kot učitelji predmetnega pouka ocenili, da učiteljevo poučevanje prispeva k 

učenčevemu učnemu uspehu ter da družba ceni njihovo delo in učiteljski poklic. Učitelji 

predmetnega pouka in učitelji razrednega pouka višje ocenjujejo svojo usposobljenost za 

prilagajanje pouka predznanju nadarjenih učencev v primerjavi z vzgojiteljicami. Če 

podrobneje pogledamo razlike med učitelji razrednega in predmetnega pouka, vidimo, da 

so učitelji razrednega pouka pri oceni pomena prilagajanja elementov pouka pozornejši npr. 

na zahtevnost posameznih nalog, njihovo trajanje in tudi na učno okolje, v katerem se pouk 

odvija. Pomembnejše se jim zdi tudi, da se učence spodbuja glede na njihove zmožnosti.  

Vsi ti rezultati kažejo na to, da so učitelji razrednega pouka pri svojem delu pozornejši na 

učence s posebnimi potrebami kot njihovi kolegi. Pri tem pa strokovnjaki s področja 
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diferenciacije opozarjajo, da moramo biti pozorni na to, da v želji po različnem oz. 

prilagojenem spodbujanju učencev preveč ne znižujemo pričakovanj, saj to lahko ovira 

učenčevo napredovanje (Tomlinson, 2003). 

Učitelji predmetnega pouka so na lestvici stališč do prilagajanja pouka statistično 

pomembno višje kot učitelji razrednega pouka in drugi strokovni delavci ocenili dimenzijo 

nepravičnost, kar pomeni, da se bolj strinjajo s trditvami, da s prilagajanjem pouka lahko 

povečujemo razlike med učenci, zmanjšujemo učinek pouka za nekatere učence ter jih s 

tem ne pripravljamo na nacionalne preizkuse in realno življenje. Korelacijska in regresijska 

analiza sta pokazali, da so ta učiteljeva stališča povezana tudi z učiteljevo presojo ovir pri 

prilagajanju pouka, kar ne vpliva spodbudno na učiteljevo odločanje za takšno ravnanje. 

Razlike med učitelji razrednega in predmetnega pouka so mogoče povezane z njihovo 

odločitvijo za izbor poklica in izobraževanjem. V študijskem programu učiteljev razrednega 

pouka je namreč tudi predmet, ki prihodnje učitelje usposablja za prepoznavanje 

individualnih značilnosti učencev in delo z učenci s posebnimi potrebami. Morda bi lahko 

tudi rekli, da na razlike v pogostosti prilagajanja pouka učiteljev razrednega in predmetnega 

pouka vpliva organizacija pouka. Ta namreč učiteljem predmetnega pouka, ki se z učenci 

istega oddelka srečujejo le nekaj posameznih ur tedensko, otežuje poglabljanje v značilnosti 

in poznavanje posameznih učencev. Če bi lahko rekli, da je to oteževalna okoliščina za 

dejansko načrtovanje prilagajanja pouka učiteljev predmetnega pouka, pa ne moremo tega 

povezati z njihovo oceno pomena prilagajanja pouka, ki je prav tako statistično pomembno 

nižja kot pri učiteljih razrednega pouka. 

6.6.1.4 Razlike med učitelji glede na strokovni naziv 

Za učitelje brez naziva je značilno, da so prilagajanje pouka ocenili nižje kot njihovi kolegi z 

nazivom svetovalec. Nižje so ocenili pomen prilagajanja pouka predznanju učencev in 

prilagajanje pouka v učnih etapah urjenja spretnosti, ponavljanja in preverjanja znanja. Nižje 

kot svetovalci so ocenili tudi potrebo po prilagajanju pouka predznanju nadarjenih učencev 

in pogostost lastnega prilagajanja pouka tem učencem. Pri vrednotenju učiteljeve vloge in 

učiteljskega poklica so lastno usposobljenost za prilagajanje pouka predznanju učencev z 

učnimi težavami ocenili nižje kot mentorji, prilagajanje pouka predznanju nadarjenih 

učencev pa nižje kot mentorji in svetovalci. V primerjavi s svetovalci in svetniki pa so se 
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manj strinjali, da njihovo poučevanje temelji na individualiziranem pristopu. S poklicem so 

manj zadovoljni kot njihovi kolegi z nazivom svetnik. 

Učitelji mentorji so nekatere elemente prilagajanja pouka ocenili višje kot učitelji brez naziva, 

nekatere pa nižje kot svetovalci. Lastno usposobljenost za prilagajanje pouka nadarjenim 

učencem so ocenili višje kot učitelji brez naziva, svoje zadovoljstvo s poklicem pa nižje kot 

njihovi kolegi učitelji svetniki. Učitelji svetovalci so prilagajanje pouka ter učiteljeve vloge in 

učiteljskega poklica ocenili višje kot njihovi kolegi brez naziva ali z nazivom mentor. Le 

zadovoljstvo s poklicem so ocenili nižje kot učitelji svetniki. Učitelji z najvišjim nazivom, torej 

svetniki, so višje kot svoji kolegi ocenili le področje vrednotenja učiteljeve vloge in 

učiteljskega poklica. Svoje lastno poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, so 

ocenili višje kot učitelji brez naziva, svoje zadovoljstvo s poklicem pa višje kot vsi njihovi 

kolegi z nižjima strokovnima nazivoma in brez njega.  

Slika 15: Rast vrednotenja prilagajanja pouka, institucije ter učiteljeve vloge in učiteljskega 

poklica glede na učiteljev strokovni naziv 

 

Iz slike je razvidno, da se vrednotenje prilagajanja pouka ter učiteljeve vloge in učiteljskega 

poklica povečuje skladno z daljšanjem učiteljeve delovne dobe. Ta namreč predstavlja eno 
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izmed meril za napredovanje in pridobitev višjega strokovnega naziva. Vidimo, da se 

vrednotenje prilagajanja pouka povečuje do pridobitve strokovnega naziva svetovalec. 

Pozneje se povečuje samo še vrednotenje učiteljeve vloge in učiteljskega poklica. Iz tega 

mogoče lahko sklepamo, da se pozornost učiteljev z najvišjim nazivom v večji meri usmeri 

k sodelovanju v drugih strokovnih aktivnostih na šoli. 

Pri oblikovanju modela izobraževanja so značilnosti učiteljev in razlike med različnimi 

skupinami učiteljev dejavniki, na katere je treba biti pozoren. Podatki raziskave kažejo na 

bistveno višjo empatičnost žensk do različnih značilnosti učencev ter tudi njihovo morebitno 

večjo pripravljenost za spreminjanje in prilagajanje lastnega dela. Razlike med razrednimi 

in predmetnimi učitelji lahko primerjamo z razlikami po spolu, saj so se učitelji razrednega 

pouka tako kot učiteljice na splošno izkazali kot bolj empatični in pripravljeni za prilagajanje 

pouka kot učitelji predmetnega pouka. Pri razlikah med učitelji z različno dolgo delovno dobo 

lahko govorimo o treh skupinah učiteljev, pri čemer pri vrednotenju prilagajanja pouka med 

prvima dvema skupinama ni razlik. Vrednotenje prilagajanja pouka in vrednotenje učiteljeve 

vloge ter učiteljskega poklica se iz skupine v skupino povečuje, kar je značilno tudi za učitelje 

z različnimi strokovnimi nazivi. To kaže, da so strokovni delavci z daljšo delovno dobo in 

običajno tudi z višjim strokovnim nazivom v svojem profesionalnem razvoju pridobili izkušnje 

in znanje, na podlagi katerih višje vrednotijo prilagajanje pouka, institucije ter učiteljeve vloge 

in učiteljskega poklica. Zanimiv je podatek, da se vrednotenje prilagajanja pouka med učitelji 

z nazivoma svetovalec in svetnik ne poveča, kar mogoče kaže, da učitelji z najvišjim 

nazivom niso več toliko orientirani v poučevanje, ampak bolj v druge aktivnosti, npr. v 

sodelovanje v različnih projektih.  

6.6.1.5 Učinkovite oblike usposabljanja za prilagajanje pouka z vidika učiteljev 

Izsledki raziskav o učenju učiteljev in tudi naša raziskava kažejo na pomen premišljenega 

dopolnjevanja različnih metod in načinov dela, upoštevajoč tudi značilnosti skupine. Učitelje 

smo vprašali, katere oblike izobraževanja so po njihovem mnenju najučinkovitejše pri 

usposabljanju za prilagajanje pouka. Učitelji so ocenjevali učinkovitost naslednjih načinov 

dela: seznanjanje z novejšimi raziskovalnimi izsledki; seznanjanje s temeljnimi teoretičnimi 

spoznanji; seznanjanje s primeri dobre prakse; hospitacije pri pouku kolegov; strokovne 

diskusije in izmenjava izkušenj s kolegi; raziskovanje lastne prakse in strokovni spletni 

forum. Ugotovili smo, da so učitelji v povprečju najvišje ocenili učinkovitost seznanjanja s 
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primeri dobre prakse (x̅ = 4,5), raziskovanje lastne prakse (x̅ = 4,3) ter strokovno diskusijo 

in izmenjavo izkušenj s kolegi (x̅ = 4,3). S povprečno oceno 3,7 so ocenili učinkovitost 

hospitacij pri pouku kolegov, druge oblike pa nižje, in sicer: strokovni spletni forum in 

seznanjanje z novejšimi raziskovalnimi izsledki s povprečno oceno 3,3, seznanjanje s 

temeljnimi teoretičnimi spoznanji pa 3,2. Vidimo, da so učitelji v povprečju najvišje ocenili 

učinkovitost oblik izobraževanja, ki so povezane z medsebojnim sodelovanjem, torej 

izmenjavo medsebojnih izkušenj v obliki spoznavanja primerov dobre prakse, hospitacij in 

diskusije ter raziskovanjem lastne prakse.  

Po pregledu statistično pomembnih razlik med različnimi skupinami učiteljev smo ugotovili, 

da so učitelji razrednega pouka višje kot učitelji predmetnega pouka ocenili učinkovitost 

raziskovanja lastne prakse, strokovne diskusije in izmenjave izkušenj s kolegi ter 

seznanjanje s primeri dobre prakse. Zadnji so višje ocenili tudi učiteljice v primerjavi z učitelji. 

Hospitiranju pri pouku kolegov so bolj naklonjeni učitelji iz srednjega obdobja 

profesionalnega razvoja in skladno s tem učitelji brez naziva ali z nazivom mentor. Učitelji z 

najvišjim nazivom so višje ocenili učinkovitost seznanjanja z novejšimi raziskovalnimi 

izsledki kot mentorji, kar kaže, da takšno izobraževanje bolj cenijo učitelji, ki so se tudi sami 

več izobraževali, s čimer so si pridobili tudi ta naziv. 

V nadaljevanju predstavljamo še mnenja intervjuvanih učiteljev o najučinkovitejših oblikah 

usposabljanja za prilagajanje pouka. Vsi intervjuvani učitelji so ne glede na dolžino delovne 

dobe poudarili željo po spoznavanju primerov dobre prakse – kot hospitacije pri svojih 

kolegih ali strokovnjakih s posameznega strokovnega področja. Eden izmed učiteljev je 

našteval različne možnosti za spoznavanje primerov dobre prakse. Dejal je: 

»Greš na hospitacije k učitelju, ki je res dober, ki je znan po vsej Sloveniji. Lahko tudi 

on pride na šolo in demonstrira poučevanje s tvojimi otroki. Lahko greš na hospitacijo 

h kolegu na šoli, ki poučuje neko drugo strokovno področje in je npr. dober v retoriki. 

S tem dobiš različna znanja, ki niso samo s tvojega področja« (intervjuvanec 1).  

Ena izmed učiteljic vidi tudi prednosti kolegialnih hospitacij: 

»Prav mlad učitelj ima lahko včasih težave pri obravnavi neke teme. To dela npr. na 

svoj način, gre po daljši poti in pri tem dela tudi napake. Če so v kolektivu dobri 

medsebojni odnosi, to učitelji med seboj lahko zaznajo in si tudi pomagajo. Tudi sama 

sem izvedla eno izmed ur, pri kateri je hospitirala ena od mlajših kolegic. Ko sem 
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končala, mi je rekla, da mi je zelo hvaležna, saj se je pri moji uri zelo veliko naučila« 

(intervjuvanec 10).  

Druga učiteljica je dodala: 

»Mislim, da je najboljše učenje prek pedagoške prakse. Iti na obisk k strokovnjakom, 

ki so preverjeni, in to za dlje časa, npr. en mesec. Lahko bi šli tudi v tujino. Na lastni 

šoli pa bi si želela več kolegialnih hospitacij in spremljanja oz. podpore v obliki 

kovčinga« (intervjuvanec 7). 

Tretja je nazorno poudarila: 

»Najpomembnejši je zgled. Ne govori mi, kako naj naredim, ampak mi to pokaži 

(intervjuvanec 8).« 

Učitelji so ob primerih dobre prakse poudarili tudi pomen seznanjanja z informacijami. Ena 

izmed učiteljic je opisala način, ki bi bil po njenem mnenju najboljši: 

»Najprej bi bila teorija in potem praksa, ampak takšna s praktičnimi primeri in ne samo 

opisovanje, kaj bi lahko. To pomeni, da mi dejansko nekaj naredimo« (intervjuvanec 

4). 

Učitelji so pripovedovali tudi o dejavnikih, ki so bili povezani z njihovim pridobivanjem in 

razvijanjem spretnosti prilagajanja pouka. Tako kot so pokazali rezultati kvantitativne 

raziskave, so tudi intervjuvani učitelji poudarili pomen sodelovanja s kolegi in raziskovanje 

lastne prakse: 

 »Opazujem svojega kolega, kako poučuje. On je res neverjeten v metodiki 

poučevanja. Točno ve, katera vaja je najboljša, da se bo učenec nekaj najbolje 

naučil« (intervjuvanec 1). 

 »Ob sebi sem imela kolegico z večdesetletnimi izkušnjami. Učila sem se tako, da 

sem opazovala njeno poučevanje, ravnanje. S šestletniki res nisem imela nobenih 

izkušenj, in kadar nisem vedela, kako, sem se prepustila njenemu vodenju. Ker sva 

se s sodelavko odlično ujeli, sem verjela, da bova skupaj uspešni« (intervjuvanec 7). 

 »Zelo rada opazujem, poslušam, razmišljam. Srkala sem čisto vse informacije, ki sem 

jih dobila« (intervjuvanec 6). 

 »Če bi izbirala med sodelovanjem s kolegi, študijem in raziskovanjem prakse, moram 

reči, da mi je pri strokovnem razvoju najbolj pomagalo raziskovanje lastne prakse, 

Menim, da bi to moral početi vsak učitelj « (intervjuvanec 9). 
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 »Najbolj so mi pomagali spremljanje lastne prakse ter informacije učencev in drugih 

o učencih ter iskanje informacij za razreševanje nastalih težav« (intervjuvanec 10). 

 »Izkušnje z delom v svetovalni službi in kot učiteljica dodatne strokovne pomoči sem 

lahko koristno prenesla v svoje nadaljnje poučevanje. Od takrat naprej sem bila 

pozornejša na posameznike« (intervjuvanec 3). 

 »Največ sem se naučila pri delu z učencem s posebnimi potrebami, ki je bil v mojem 

razredu. Takrat sem sodelovala s svetovalno delavko, pri kateri sem tudi naučila 

določenih pristopov, metod spremljanja idr.« (intervjuvanec 5). 

Ena izmed učiteljic je opisala primer možnosti sestave delovnega tima: 

 »Tim bi sestavila tako, da bi bili skupaj dva začetnika, dva učitelja iz srednjega 

obdobja in dva iz zrelega obdobja profesionalnega razvoja. Tako bi se izognili težavi, 

če bi bil med udeleženci učitelj, ki ni preveč zainteresiran za delo. Delovni tim bi moral 

imeti tudi mentorja, ki bi člane po potrebi usmerjal in jim bil v oporo že med procesom 

učenja ter potem pri evalvaciji opravljenega dela« (intervjuvanec 5). 

Pomen skupnega razreševanja nekega strokovnega vprašanja je poudaril intervjuvani 

učitelj, ki je dejal, da so na šoli že večkrat izvedli izobraževanje, na katerem so se zbrali 

člani aktiva predmetnega področja. Vnaprej so si izbrali učno vsebino, ki se jim je zdela 

najaktualnejša in najzahtevnejša. V njihovem primeru je bila to učna vsebina 'preval naprej'. 

Učitelj je opisal:  

 »Vsak izmed nas je povedal vse, kar je vedel o prevalu naprej … Na koncu smo 

izdelali pripravo za poučevanje prevala naprej, ki je po mojem mnenju moja 

metodično najboljša ura poučevanja prevala naprej« (intervjuvanec 1). 

Intervjuvana učiteljica je poudarila še pomen refleksije lastne prakse vsakega učitelja: 

 »Zdi se mi pomembno, da se učitelj najprej poglobi v svoj razred in svojo situacijo ter 

šele nato razpravlja s kolegi. Zdi se mi, da če najprej razpravljaš z drugimi, hitro 

začneš reševati neki problem na splošni ravni in nekako pozabiš značilnosti in 

posebnosti učencev v svojem razredu. Lahko bi rekli, da se poistovetiš s situacijo 

nekoga drugega« (intervjuvanec 8). 

Druga je dodala: 
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 »Pomembno je, da najprej poznaš potrebe svojih učencev in da jih razumeš. Če 

posameznega otroka ne poznaš, ti druge informacije in ideje ne pomagajo. Najprej 

moraš torej dobro poznati učence, šele v naslednjem koraku pa razmišljaš, kaj bi jim 

ponudil in na kak način« (intervjuvanec 6). 

Učiteljica s petimi leti delovnih izkušenj je opisala, zakaj se ji zdi pomembno sodelovanje s 

kolegi pri izmenjavi izkušenj, a se hkrati vedno zavedati univerzalnosti situacije v svojem 

vzgojno-izobraževalnem delu: 

 »Zdi se mi bolje, da bi najprej slišala predloge drugih učiteljev, potem pa bi tisto 

preoblikovala po svoje. Včasih ti da tudi majhna informacija nekoga drugega dobro 

idejo. Včasih se zdi, da si tako prazen. Meni bi bolj ustrezalo, če bi se najprej sešla z 

drugimi, slišala njihove ideje in potem oblikovala svojo različico« (intervjuvanec 2).  

Ena izmed učiteljic je pri izmenjavi izkušenj in mnenj poudarila pomen upoštevanja 

različnosti učiteljev in enkratnosti vsake učne situacije: 

 »Včasih sem vsako stvar želela povedati in pokazati kolegicam. Govorila sem jim, da 

morajo narediti to in ono, ker je to res super. Danes vem, da ne more biti nekomu 

drugemu všeč isto kot meni. Ljudje smo si različni na vseh področjih. Tako kot nam 

ni vsem všeč ista hrana, nam tudi pri poučevanju ustrezajo različne stvari. Tisto, kar 

se meni zdi dobro, ni nujno, da bo ustrezalo tudi tebi« (intervjuvanec 8). 

V intervjujih so učitelji poudarjali tudi dogodke ali osebe, ki so pomembno vplivali na njihovo 

spreminjanje pojmovanja prilagajanja pouka in razvijanje spretnosti za izvajanje prilagajanja 

pouka v njihovi vzgojno-izobraževalni praksi. 

V nadaljevanju navajamo nekaj primerov dogodkov, ki so pomembno spremenili pogled 

intervjuvanih učiteljev na pomen prilagajanja pouka značilnostim učencev: 

 »V razredu je bil učenec na invalidskem vozičku. Poučeval sem športno vzgojo, in 

ker sem mislil, da učenec ničesar ne zmore, tudi nima smisla, da se z njim ukvarjam. 

V celotnem letu mu nisem pripravil nobene prilagojene dejavnosti, ki bi jo tudi on 

zmogel izvesti. Ko fanta ni bilo več v razredu, sem si rekel, da sem res slab učitelj, 

če nisem bil zmožen za tega otroka pripraviti nobene prilagojene aktivnosti. Takrat 

sem začel razmišljati, kaj vse bi mu lahko pripravil, in mislim, da sem se takrat 

spremenil« (intervjuvanec 1). 
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 »O spreminjanju poučevanja sem začela razmišljati na osnovi povratnih informacij 

otrok in ker sem želela, da se v razredu dobro počutijo, da jim je jasna razlaga in da 

snov razumejo« (intervjuvanec 6). 

 »Najprej sem poučevala pri rednem pouku, nato sem delala v svetovalni službi in 

pozneje izvajala tudi dodatno strokovno pomoč. Ko ti začneš delati s posameznikom, 

bolj opaziš, kako pomembno je prilagajanje. Učenje sem začela gledati z otrokovega 

vidika in ne z vidika učenca. Takrat sem šele zares videla, kakšne težave imajo in kaj 

zares potrebujejo« (intervjuvanec 3). 

 »Izobraževanja se mi zdijo pomembna in se jih udeležujem. Bolj pa so bile 

pomembne izkušnje v razredu. Največ se namreč naučim od učencev: vsak dan. 

Največji vzor pa je moja kolegica, ki je bila med študijem tudi moja mentorica na 

pedagoški praksi. Ona je tista oseba, s katero stalno sodelujem in ji tudi sledim« 

(intervjuvanec 5). 

 »Že kot študentka sem imela do otrok drugačen odnos. Več kot delam na sebi, več 

lahko otrokom dam« (intervjuvanec 8). 

6.6.2 Izsledki o učenju učiteljev in njihovem profesionalnem razvoju 

Pri oblikovanju modela spodbujanja kompetence smo se naslonili na: 

 dognanja novejših raziskav o učinkovitem poučevanju (Antoniou in Kyriakides, 2013; 

Muijs idr., 2014; Darling - Hammond, 2000; Marzano, Pickering, Pollock, 2001) in 

sodobnih modelih izobraževanja za razvijanje te kompetence (Valiandes, 2015);  

 model izkustvenega učenja (Kolb, 1984; Marentič Požarnik 1987; Marentič Požarnik, 

1995) in teorijo bližnjega razvoja po Vigotskem ter kognitivno-konstruktivistični 

pristop v izobraževanju učiteljev (Richardson, 1997); 

 spoznanja raziskav s področja učiteljevega profesionalnega razvoja in učiteljeve 

rezilientnosti (Gu in Day, 2007; Javrh, 2008; Marentič Požarnik, 1993; Valenčič 

Zuljan, 1999; Valenčič Zuljan, 2001; Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015);  

 ugotovitve raziskav o učiteljevem inoviranju in vpeljevanju sprememb (Fullan, 1993; 

Fullan, 2007; Guskey, 1986; Hargreaves idr., 2014; Koutselini, 2008; Schollaert, 

2006; Valenčič Zuljan in Kalin, 2007);  
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 ugotovitve raziskav o timskem delu in kolegialnem sodelovanju ter podpori v procesu 

učiteljevega učenja (Clement in Vandenberghe, 2000; Polak, 2004, 2007; Subban, 

2006). 

Za kakovostno izobraževanje učiteljev je pomembno upoštevati procesnost in kontinuiteto 

(več tednov ali mesecev trajajoč proces). Pri zasnovi modela smo načelo kontinuitete 

upoštevali tako, da smo faze modela naslonili na korake Kolbovega izkustvenega učenja 

(Kolb, 1984; Marentič Požarnik idr., 1995), tj. modela izkustvenega učenja, ki temelji na štirih 

fazah, in sicer na 1) posameznikovih konkretnih izkušnjah; 2) razmišljajočem opazovanju 

oz. refleksiji izkušenj; 3) abstraktni konceptualizaciji oz. povzemanju naučenega; 4) 

načrtovanju in aktivnem preizkušanju na novo naučenega znanja. V krogu oz. spirali 

učiteljevega razvoja se krog teh faz ciklično ponavlja, vendar vedno na novi, višji ravni.  

V vseh fazah zasnovanega modela smo upoštevali dejavnike, za katere se je v naši 

raziskavi pokazalo, da so povezani z učiteljevim poučevanjem, ki temelji na 

individualiziranem pristopu. To so: vrednotenje prilagajanja pouka, vrednotenje institucije ter 

vrednotenje učiteljeve vloge in učiteljskega poklica. V vseh fazah modela smo upoštevali 

tudi izražene razlike v vrednotenju teh treh dejavnikov oz. profesionalnih področij med učitelji 

z različno dolgo delovno dobo, ki so se v naši raziskavi pokazale med učitelji iz treh različnih 

obdobij profesionalnega razvoja, in sicer med učitelji iz zgodnjega (do 6 let delovne dobe), 

srednjega (od 7 do 18 let delovne dobe) in zrelega obdobja (več kot 19 let delovne dobe) 

profesionalnega razvoja. 

Učenje bi potekalo skladno s konstruktivističnim pristopom, katerega osrednji del je 

spodbujanje socialno-kognitivnega konflikta in nudenje prilagojene podpore pri njegovem 

razreševanju. Za spodbujanje kognitivnega konflikta smo kot temelj in povezovalno vez med 

vsemi udeleženci postavili izbrano vsebino enega izmed predmetnih področij. Pri tem so 

možnosti za spodbujanje kognitivnega konflikta različne: razkorak med pogledi in izkušnjami 

različnih posameznikov, diskrepanca med pojmovanji in raziskovalnimi izsledki o 

prilagajanju pouka, razkorak med željo po prilagajanju pouka in zmožnostjo za uveljavljanje 

tega v praksi. Posebna priložnost za spodbujanje kognitivnega konflikta so tudi izsledki naše 

raziskave o razlikah med učitelji, npr. glede na obdobja profesionalnega razvoja, ki smo jih 

predstavili v prejšnjem poglavju.  

Druga sestavina kognitivno-konstruktivističnega pristopa je nudenje prilagojene podpore 

(ang. scaffolding), pri čemer je pomembno, da smo pri sestavi podporne skupine pozorni na 
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značilnosti različnih skupin učiteljev in razlike med temi skupinami. Odranje oz. nudenje 

prilagojene podpore namreč predstavlja zelo pomemben korak pri pridobivanju te 

kompleksne didaktične spretnosti. Zato smo v različnih fazah modela načrtovali elemente, 

skozi katere posameznik razrešuje svoje dileme in občutke negotovosti, razvija svoja 

pojmovanja, pridobi določena dodatna znanja, kako izpeljati individualizirano poučevanje 

izbrane učne teme, pridobi povratno informacijo o učinkovitosti načrtovanih zamisli, se 

ozavesti o kontekstu vpeljevanja določene spremembe in si oblikuje strategije ravnanja v 

lastnem kolektivu itn.  

Iz analize raziskav o modelih učiteljevega profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan, 2001; 

Valenčič Zuljan in Kalin, 2007) je razvidno, da je za učiteljev profesionalni razvoj ključno 

povezati učiteljeva pojmovanja in subjektivne teorije (npr. pojmovanja kakovostnega pouka, 

prilagajanja pouka, učiteljeve in učenčeve vloge, učiteljskega poklica…) z znanstvenimi 

teorijami in raziskovalnimi izsledki pouka (npr. metaraziskave učinkovitega pouka…). Pri 

zasnovi modela smo to upoštevali tako, da smo že v izhodiščni fazi – »ozaveščanje o 

pomenu individualiziranega pristopa« – načrtovali povezovanje subjektivnih teorij in 

pojmovanj o prilagajanju pouka z raziskovalnimi izsledki o kompetenci prilagajanja pouka. 

Udeležencem bi bili predstavljeni rezultati naše raziskave o povezanosti spremenljivk 

vrednotenja prilagajanja pouka, vrednotenja lastnega dela in poklica ter vrednotenja 

institucije. Spodbudili bi jih k izmenjavi njihovih pogledov na rezultate izvedene raziskave in 

razmišljanju ter njihovi interpretaciji dobljenih rezultatov. 

Pri izobraževanju kot dejavniku spodbujanja učiteljevih kompetenc je treba tudi upoštevati, 

da učiteljske kompetence vključujejo tri komponente: spoznavno, ki zajema znanje in 

razumevanje, akcijsko, ki zajema poklicne spretnosti, in čustveno-motivacijsko, ki zajema 

učiteljeva stališča in vrednote (Marentič Požarnik, 2006). Z namenom upoštevanja teh 

komponent model izobraževanja v vseh fazah poteka na več ravneh: na vsebinski ravni, 

individualni ravni in na socialni ravni. Tudi raziskave profesionalnega razvoja (Huberman, 

1992), učiteljeve rezilientnosti (Gu in Day, 2007) in raziskave inovacij (Fullan, 2007) kažejo, 

da ima v procesu učiteljevega učenja in vpeljevanja neke spremembe posebno vlogo 

podpora kolegov, zato smo v vseh fazah modela načrtovano dopolnjevali frontalno, 

individualno in skupinsko učno obliko. Muijs in sodelavci (2014) pa poudarjajo, da so učitelji 

tisti, ki vpeljujejo spremembe, vendar se jih redkeje lotevajo in pri njih vztrajajo brez podpore 

kolegov.   
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Model izobraževanja je tako zasnovan v petih fazah. Te so: 1) ozaveščanje o pomenu in 

kontekstu izvajanja individualiziranega pristopa; 2) razmišljajoče opazovanje in priprava 

okvirne zamisli individualiziranega pristopa; 3) izmenjava okvirnih zamisli in priprava načrta 

individualiziranega pristopa za poučevanje izbrane vsebine; 4) izpeljava načrta; 5) 

individualna in skupinska analiza ter izmenjava pogledov. Peta faza pomeni zaključek enega 

cikla učenja ali pa začetek novega cikla, ki pomeni ponovno spoznavanje in refleksijo ter 

evalvacijo tokrat novega izhodiščnega stanja z novim znanjem in izkušnjami.  

Slika 16: Spiralni prikaz modela spodbujanja kompetence 'prilagajanje pouka' 

 

 

V nadaljevanju petfazni model spodbujanja kompetence 'prilagajanje pouka' na podlagi treh 

vplivnih področij podrobneje predstavljamo. 
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Slika 17: Shema modela spodbujanja kompetence 'prilagajanje pouka' 

 

 

 

Prva faza, tj. ozaveščanje o pomenu in kontekstu izvajanja individualiziranega pristopa, je 

namenjena posameznikovemu premisleku o pomenu in kompleksnosti individualiziranega 

pristopa, lastnih pogledih, pogledih kolegov in o raziskovalnih izsledkih. Pomembno je, da 

prva faza poteka skladno s kognitivno-konstruktivističnim pristopom, pri katerem je poudarek 

na spoznavanju posameznikovih pogledov (samoozaveščanje), spodbujanju kognitivnega 

konflikta skozi izmenjavo različnih praks, teoretičnih in raziskovalnih izsledkov o pomenu 

prilagajanja pouka, zahtevnosti te kompetence in na njenem razvoju skozi faze 

profesionalnega razvoja učiteljev.  
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V tej fazi smo pri treh dejavnikih, povezanih z učiteljevim zaznavanjem lastnega poučevanja, 

ki temelji na individualiziranem pristopu, pozorni na naslednje: 

 vrednotenje učiteljeve vloge in poklica: spoznavanje pomena učiteljeve identitete in 

poslanstva za učiteljev kakovosten profesionalni razvoj, učiteljevo ozaveščanje o 

spodbudnih in zaviralnih dejavnikih v njegovem profesionalnem razvoju ter učiteljevo 

razmišljanje o svojem osebnem profesionalnem razvoju in dejavnikih spreminjanja 

doživljanja svojega poslanstva v vlogi učitelja; 

 vrednotenje prilagajanja pouka: seznanjanje z izsledki različnih raziskav in izvedene 

raziskave o vrednotenju pomena in potrebe prilagajanja pouka, možnostih za 

dejansko izvajanje ter izmenjava izkušenj o pogostosti in zadovoljstvom z 

dozdajšnjim prilagajanjem pouka …;  

 vrednotenje institucije: identificiranje stanja in možnosti za aktivno vključevanje ter 

sodelovanje s kolegi.  

Ozaveščanje o pomenu in kontekstu prilagajanja pouka se lahko že med študijem udejanja 

na različne načine, npr. pri posameznih predmetih, še zlasti didaktiki in specialnih 

didaktikah, skozi študij strokovne literature in sodobnih raziskav, pedagoško prakso in s 

spremljanjem lastnega razvoja na tem področju itn. Prav tako je ozaveščanje pomembno 

pozneje v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja.  

Posameznik v tej fazi modela razrešuje vprašanja, kot so: kje sem na področju poučevanja, 

ki temelji na individualiziranem pristopu; kam želim priti; katere so mogoče poti itn. 

Pomembno je, da pridobivanje kompetence 'prilagajanja pouka' naslonimo na določeno 

vsebinsko področje.  To omogoča izmenjavo izkušenj med učitelji o nevralgičnih mestih pri 

določeni učni vsebini, ozaveščanje o pomenu prilagajanja pouka za doseganje 

kakovostnega znanja iz določene tematike (predmeta), vpogled v različna pomanjkljiva 

pojmovanja učencev in možnosti za njihovo razreševanje, kar je še zlasti pomembno za 

učitelje v zgodnejših fazah profesionalnega razvoja. Tudi Muijs in sodelavci (2014) 

poudarjajo, da mora učiteljevo izobraževanje za kakovostno poučevanje temeljiti na 

potrebah in značilnostih učencev, ki jih učitelj poučuje. To pomeni, da učitelj preuči 

značilnosti učenja svojih učencev, ugotovi, kakšno je njihovo znanje, in opredeli učne cilje 

ter nato usmeri pozornost v poučevanje in lastno profesionalno učenje. Učitelj mora preučiti, 

kakšno znanje potrebuje, da bo učence lahko vodil pri usvajanju izbranih ciljev. Zato je 

pomembno omogočanje prehajanja iz prve v drugo fazo in povratno nazaj v prvo, kar učitelju 
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daje priložnost, da na podlagi stanja in potreb lastne skupine učencev usmerja svoje 

profesionalno učenje.  

Drugo fazo smo imenovali razmišljajoče opazovanje in priprava okvirne zamisli 

individualiziranega pristopa. Namen te faze je poglobljena refleksija lastne situacije na vseh 

treh področjih, ki predstavljajo dejavnike, povezane z učiteljevim izvajanjem prilagajanja 

pouka: 

 vrednotenje učiteljeve vloge in poklica: posameznikovo odkrivanje zaželenih 

sprememb, iskanje spodbudnih dejavnikov pri spreminjanju lastne profesionalne 

vloge in načrtovanje zaželene smeri lastnega spreminjanja;  

 vrednotenje prilagajanja pouka in ravnanja: posameznikovo oblikovanje načrta 

majhnih korakov pri spreminjanju lastnega poučevanja pri prilagajanju pouka 

učenčevim značilnostim oz. poučevanju, ki temelji na individualiziranem pristopu. 

Učitelj v tej fazi lahko pripravi zamisli za različne didaktične igre, pripomočke, delovne 

liste ali drugače oblikuje učne priprave itn; 

 vrednotenje institucije: prepoznavanje možnosti za sodelovanje s kolegi, nudenje 

pomoči in podpore ter načrtovanje vključevanja v aktivnosti šole in sodelovanja s 

kolegi pri konkretnem načrtovanem uvajanju prilagajanja pouka značilnostim 

učencev.  

Tretja faza, tj. izmenjava okvirnih zamisli in priprava načrta individualiziranega pristopa za 

poučevanje izbrane vsebine, je namenjena izmenjavi zamisli posameznih učiteljev, diskusiji 

načrtovanih sprememb in izboljševanju predlogov posameznih učiteljev. Posamezniki se 

povežejo v time, ki so v nekem delu lahko na znotraj homogeni glede na delovno dobo ter v 

drugem delu heterogeni in sestavljeni npr. iz dveh začetnikov in dveh strokovnjakov.  

Tudi v tej fazi je pomembno spodbujanje socialno-kognitivnega konflikta in poglobljenega 

premisleka pa tudi nudenje prilagojene podpore (timsko delo, izobraževalec v modelu ...). 

Aktivnosti v okviru treh vplivnih področij: 

 vrednotenje učiteljeve vloge in poklica: izmenjava lastnih prepričanj ter diskusija o 

učiteljevi vlogi in izkušnjah, ki podpirajo posamezno učiteljevo razumevanje 

profesionalne vloge; 
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 vrednotenje prilagajanja pouka in ravnanja; člani tima diskutirajo o nevralgičnih 

mestih izbrane učne vsebine, morebitnih omejitvah in ovirah, prednostih in slabostih 

posameznih možnostih ter o virih pomoči in podpore; 

 vrednotenje institucije: izmenjava izkušenj s kolegi ali z zunanjimi sodelavci v okviru 

študijskih in drugih skupin ali kolektiva, hospitiranje ali timsko načrtovanje ter 

sodelovanje v heterogenih ali homogenih skupinah učiteljev glede na njihove 

socialno-demografske značilnosti, kot so: delovno mesto, profesionalni razvoj, spol, 

naziv. 

Ko učitelj svoj načrt prilagajanja pouka prediskutira s kolegi, se lahko po potrebi vrne v drugo 

fazo, v kateri načrt na podlagi novih informacij ponovno prilagodi značilnostim svojih 

učencev. S prehajanjem iz druge v tretjo fazo in nazaj sta učitelju omogočena poglobljeno 

kolegialno učenje in kolegialna refleksija vzgojno-izobraževalne situacije; to učitelju pomaga 

pri morebitni ponovni pripravi zamisli akcijskega načrta, ki ga bo v četrti fazi tudi izpeljal. 

Četrta faza, tj. faza izpeljava načrta, je namenjena uvajanju spremembe, torej implementaciji 

načrta v prakso, ki je lahko individualna ali timska. V tej fazi je sodelovanje mogoče kot 

kolegialno hospitiranje z namenom kolegialne evalvacije učiteljevega poučevanja. Za 

kakovostno evalvacijo izvedenega prilagajanja pouka je pomembno proces prilagajanja in 

učinke tega, torej napredka učencev, dokumentirati. To je lahko izvedeno na najrazličnejše 

načine, npr. s snemanjem, z zapisovanjem, mapo učenčevih izdelkov itn. 

Tej fazi sledi še peta, ki je namenjena analizi in izmenjavi pogledov različnih učiteljev in 

predstavlja evalvacijo izvedenega prilagajanja pouka ter je lahko novo izhodiščno stanje za 

nov cikel izkustvenega učenja. V tej fazi so pomembni poročanje o procesu, diskusija o 

rezultatih oz. uspešnosti izvedbe in identificiranje morebitnih ovir. 

6.7 Sklepne ugotovitve in smernice za implementacijo modela 

spodbujanja učiteljeve kompetence 'prilagajanje pouka' 

Raziskave kakovosti v izobraževanju v zadnjih nekaj desetletjih kažejo, da je učiteljevo 

poučevanje eden izmed pomembnih dejavnikov kakovosti izobraževanja in s tem učenčevih 

učnih dosežkov. Učiteljeva temeljna naloga je, da učni proces organizira tako, da spodbudi 

vsakega posameznega učenca k doseganju čim boljših učnih dosežkov. Novejše didaktične 

raziskave so tako usmerjene v proučevanje prilagajanja pouka kot koncepta poučevanja, ki 
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– izhajajoč iz različnih značilnosti in potreb učencev – podpira posameznika na poti 

pridobivanja kakovostnega znanja in osebnostnega razvoja. S spreminjanjem družbe in 

njenih zahtev ter z vedno bolj raznoliko populacijo učencev postaja ta učiteljeva naloga še 

zahtevnejša, skrb za profesionalni razvoj na tem področju pa še bolj strokovno utemeljena. 

Prilagajanje pouka oz. upoštevanje didaktičnega načela učne diferenciacije in 

individualizacije predstavlja kompleksno didaktično spretnost, ki poleg učiteljevega 

poznavanja učne vsebine zahteva tudi poglobljeno poznavanje psihološko-pedagoških, 

didaktičnih, socioloških in drugih vidikov poučevanja. Gre za spretnost, ki jo učitelji razvijajo 

postopoma in jo glede na kompleksnost v polnosti razvijejo v poznejših fazah svojega 

profesionalnega razvoja. Kakovostno prilagajanje pouka namreč pomeni fleksibilno in 

strokovno premišljeno poučevanje, ki ne sme biti samo rutinsko, ampak mora temeljiti na 

poglobljeni analizi vseh dejavnikov pouka. Tudi za razvoj te didaktične spretnosti sta 

potrebna osvetljevanje in povezovanje učiteljevih pojmovanj in načinov delovanja. V 

ospredje se postavlja pomen sistematičnega in načrtnega razvoja kompetence 'prilagajanje 

pouka' že od najzgodnejše faze učiteljevega profesionalnega razvoja, ki sega v obdobje 

študija prihodnjih učiteljev. Pomembno je, da se o pomenu te kompetence in fazah njenega 

razvoja ozavešča že študente, prihodnje učitelje, da se zavedajo postopnosti v pridobivanju 

te kompleksne didaktične spretnosti ter dejavnikov, ki pripomorejo k njenemu razvoju.  

Sodobne raziskave učinkovitega izobraževanja, ki podpira profesionalni razvoj učiteljev, 

ugotavljajo, da je učinkovito izobraževanje osredinjeno na ozaveščanje učiteljev o 

povezanosti njihovega poučevanja in učenčevega učenja, da je izobraževanje učiteljev 

glede vsebine in didaktične izpeljave »prilagojeno« specifičnim potrebam in poklicnim 

dilemam učiteljev ter da imajo učitelji pri uvajanju sprememb v pouk pogosto na podlagi 

njihovih akcijskih načrtov ustrezno podporo, ki omogoča kritično kolegialno refleksijo 

učiteljevega delovanja.  

Za uspešnejše vključevanje učiteljev v različne oblike izobraževanja ali spopolnjevanja in 

večjo pripravljenost učiteljev na spreminjanje lastne prakse sta pomembna razumevanje in 

sprejemanje različnih značilnosti in potreb učiteljev ter različnih potreb in posebnosti njihovih 

učencev in okolja, v katerem se odvija vzgojno-izobraževalni proces. V raziskavi nas je zato 

zanimalo, kako osnovnošolski učitelji presojajo pomen in potrebo po prilagajanju pouka, 

kako zaznavajo svoje vzgojno-izobraževalno delo na področju prilagajanja pouka, kako 

ocenjujejo svojo usposobljenost za prilagajanje pouka učenčevemu predznanju in 
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interesom, kako pojmujejo svojo profesionalno vlogo in kako presojajo učiteljev prispevek k 

učenčevi učni uspešnosti. Ugotovili smo, da učitelji v povprečju višje presojajo pomen 

prilagajanja pouka učenčevemu predznanju kot učenčevim interesom. Podoben trend se je 

pokazal tudi pri presoji potreb po prilagajanju pouka. Raziskava je tudi pokazala, da so 

učitelji pri presoji pomena prilagajanja različnih elementov pouka v povprečju najvišje ocenili 

pomen prilagajanja učnih metod, zahtevnosti nalog in učnih oblik, pri presoji pomena 

prilagajanja pouka v različnih etapah učnega procesa pa pomen prilagajanja pouka pri 

obravnavi nove učne snovi in urjenju spretnosti. Iz povprečnih ocen pogostosti načrtovanja 

prilagajanja pouka smo ugotovili, da učitelji ocenjujejo, da najpogosteje prilagajajo pouk 

predznanju učencev z učnimi težavami, nekoliko manj pogosto predznanju nadarjenih 

učencev in najredkeje učenčevim interesom. T-testa dvojic pa sta še pokazala, da so učitelji 

potrebo po pogostosti prilagajanja pouka vsem naštetim učenčevim značilnostim ocenili 

višje kot pogostost njihovega dejanskega načrtovanja prilagajanja pouka. V povprečju so se 

najbolj strinjali, da pouka ne prilagajajo dovolj pogosto, ker je v razredu preveč učencev, ker 

za to nimajo dovolj časa in ker imajo premalo pripomočkov ter virov. Izsledki raziskave so 

pokazali tudi, da učitelji v povprečju najvišje ocenjujejo svojo usposobljenost za prilagajanje 

pouka predznanju nadarjenih učencev in nato predznanju učencev z učnimi težavami ter 

njihovim interesom. Pri presoji prispevka različnih dejavnikov k učenčevemu učnemu 

uspehu so učitelji v povprečju najvišje ocenili prispevek podpore družine in učenčeve 

aktivnosti, nato učenčevih sposobnosti, učiteljevega poučevanja in razredne klime ter 

najnižje prispevek šolske klime. V nadaljevanju je korelacijska analiza pokazala, da je 

učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, povezano s tremi skupinami 

dejavnikov oz. področji, in sicer z vrednotenjem prilagajanja pouka, vrednotenjem institucije 

ter z vrednotenjem učiteljeve vloge in poklica. Pri vrednotenju teh treh področij so se 

pokazale statistično pomembne razlike med različnimi skupinami učiteljev glede na njihovo 

delovno dobo, strokovni naziv, delovno mesto in spol. Ugotovili smo, da se vrednotenje 

prilagajanja pouka povečuje do pridobitve strokovnega naziva svetovalec. Pri učiteljih z 

različno dolgo delovno dobo pa smo na podlagi statistično pomembnih razlik med skupinami 

učiteljev oblikovali tri obdobja, ki smo jih poimenovali zgodnje, srednje in zrelo obdobje. 

Ugotovili smo, da med učitelji v zgodnjem in srednjem obdobju ni statistično pomembnih 

razlik v vrednotenju prilagajanja pouka. Te se pokažejo šele v zrelem obdobju. Rezultati 

regresijskih analiz so pokazali še vplivne dejavnike na učiteljevo zaznavanje lastnega 

poučevanja, zaznavanje njegovega zadovoljstva s poklicem, njegovo presojo lastne 
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usposobljenosti za prilagajanje pouka, presojo učiteljevega prispevka k učenčevemu 

učnemu uspehu in na učiteljeva stališča do prilagajanja pouka.  

Na podlagi izsledkov te raziskave in ugotovitev raziskav o profesionalnem razvoju učiteljev 

je bil oblikovan petfazni model spodbujanja učiteljeve kompetence 'prilagajanje pouka'. 

Nastali fazni model predstavlja ciklični proces od faze ozaveščanja o pomenu in kontekstu 

izvajanja individualiziranega pristopa prek razmišljajočega opazovanja in priprave okvirne 

zamisli individualiziranega pristopa za poučevanje izbrane vsebine, izmenjave zamisli in 

priprave načrta individualiziranega pristopa ter izpeljave načrta do analize in izmenjave 

pogledov. Peta faza predstavlja zaključek enega cikla učenja, hkrati pa lahko pomeni 

začetek novega. Model v vseh fazah temelji na upoštevanju različnih značilnosti in potreb 

učiteljev v zgodnjem, srednjem in v zrelem obdobju profesionalnega razvoja ter usmerja 

pozornost učiteljev na tri vplivna področja, ki so povezana z učiteljevim poučevanjem, ki 

temelji na individualiziranem poučevanju. To so: vrednotenje učiteljeve vloge in poklica, 

vrednotenje prilagajanja pouka in vrednotenje institucije. Model temelji na načelih 

kontinuitete in kolegialnega sodelovanja ter na konstruktivističnem pristopu, ki poudarja 

pomen socialno-kognitivnega konflikta in nudenja podpore pri njegovem reševanju. 

Oblikovani model tako predstavlja konceptualni okvir za organiziranje izobraževanja oz. 

učenja za spreminjanje posameznikove prakse na področju prilagajanja pouka. Model se 

lahko uporabi na individualnem ravni, ko posamezni učitelj načrtuje lasten profesionalni 

razvoj, na ravni šolskega kolektiva ali pa kot širše organizirano izobraževanje za učitelje.  

Zavedamo se, da odgovori v anketnem vprašalniku izražajo presojo in poglede vključenih 

učiteljev, zato bi bilo v nadaljnjih raziskavah pomembno tudi opazovanje neposredne 

vzgojno-izobraževalne prakse. 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj smernic za učinkovitejšo implementacijo modela 

spodbujanja učiteljeve kompetence 'prilagajanje pouka' v procesu začetnega izobraževanja 

in v poznejšem času poklicnega delovanja. 

V začetnem izobraževanju prihodnjih učiteljev bi bilo treba večjo pozornost nameniti 

ustreznemu vrednotenju pomena prilagajanja pouka. Ozaveščenost na kognitivni ravni bo 

študentom v pomoč pri razvijanju lastne profesionalne identitete in raziskovanju lastnih 

prepričanj, stališč in pojmovanj ter njihove usklajenosti s konceptom prilagajanja pouka. 

Prav tako je treba študentom nuditi priložnost za sistematično opazovanje vzgojno-

izobraževalne prakse in prepoznavanje elementov kakovostnega prilagajanja pouka ter jim 
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s fleksibilno in prilagojeno podporo pomagati pri razvijanju potrebnih didaktičnih spretnosti. 

Izmenjevanje povratnih informacij v obliki kolegialne refleksije ter nudenje podpore kolegov, 

učiteljev mentorjev in profesorjev s fakultet imata v tem procesu zelo pomembno vlogo.  

Pri stalnem strokovnem spopolnjevanju je treba upoštevati, da so učitelji v zgodnjem 

obdobju profesionalnega razvoja bolj usmerjeni v svoje poučevanje kot v učenje učencev in 

tudi nižje ocenjujejo področje vrednotenja prilagajanja pouka. Zato je pri izobraževanju še 

vedno pomembna usmerjenost v področje vrednotenja prilagajanja pouka. Ob vstopu v 

delovno okolje in srednjem obdobju učiteljevega profesionalnega razvoja je pomembna 

usmerjenost v vrednotenje institucije, saj sta v teh obdobjih za učitelje zelo pomembna 

vključevanje v kolektiv in sodelovanje s kolegi. Učiteljevo zaznavanje usposobljenosti za 

prilagajanje pouka vpliva na učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu. 

Učitelji s krajšo delovno dobo se čutijo manj usposobljene, zato so pomembne priložnosti 

za preizkušanje novosti, ki jih spremljata podpora in povratna informacija učitelju pri uvajanju 

novosti. 

Učiteljevo zaznavanje, kako drugi vrednotijo učiteljevo delo in učiteljski poklic, vpliva na 

učiteljevo poučevanje, njegovo zadovoljstvo s poklicem, na njegovo zaznavanje lastne 

usposobljenosti in učiteljevega prispevka k učenčevim učnim dosežkom. Na učiteljevo 

zadovoljstvo s poklicem vplivajo tudi učiteljeva stališča do ovir pri prilagajanju pouka. Vse to 

kaže, da je pomembna usmerjenost tudi v področje vrednotenja učiteljeve vloge in 

učiteljskega poklica. 

Učitelji imajo v zrelem obdobju profesionalnega razvoja običajno že veliko izkušenj z 

učinkovito izpeljavo preprostejših didaktičnih spretnosti, kar jim omogoča, da se lahko 

osredinijo na pristope, ki temeljijo na v učenca usmerjenem poučevanju. Za učitelje v zrelem 

obdobju je smiselno, da je njihovo izobraževanje usmerjeno v vrednotenje institucije 

predvsem z vidika, kako lahko oni pomagajo s kolegialno podporo mlajšim sodelavcem. 

Pri izobraževanju na ravni kolektiva ali bolj formalno organiziranega izobraževanja bi bilo – 

izhajajoč iz rezultatov naše raziskave – smiselno predvideti in upoštevati, da se različne 

skupine učiteljev verjetno razlikujejo po nekaterih značilnostih. Učitelji s krajšo delovno dobo 

bodo verjetno nižje vrednotili prilagajanje pouka in svoje delo ter učiteljevo vlogo. Med učitelji 

iz zgodnjega in srednjega obdobja profesionalnega razvoja verjetno ne bo večjih razlik v 

vrednotenju prilagajanja pouka in institucije. Z vsakim višjim strokovnim nazivom bodo 

učitelji verjetno višje vrednotili prilagajanje pouka. 
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Izsledki opravljene raziskave, ki je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu slovenskih 

osnovnošolskih učiteljev, potrjujejo in dopolnjujejo spoznanja novejših raziskav s področja 

modelov profesionalnega razvoja učiteljev. Oblikovani model za razvijanje kompetence 

'prilagajanje pouka' skupaj s smernicami za implementacijo modela predstavlja izvirni 

znanstveni prispevek na področju didaktike, in sicer s pomembnim aplikativnim prispevkom 

na področju izobraževanja učiteljev. Podatki raziskave predstavljajo tudi osnovo za 

nadaljnje raziskave te tematike.  
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8 PRILOGE 

8.1 Vprašalnik 

 
 

Prilagajanje pouka 

  

 

 

Spoštovani, 

osnovnošolske strokovne delavce, ki ste v lanskem šolskem letu poučevali v okviru rednega pouka, 

VABIMO k SODELOVANJU v RAZISKAVI o prilagajanju pouka učencem (o notranji učni 

diferenciaciji) glede na njihove zmožnosti in interese. V raziskavi bomo ugotavljali stališča in 

izkušnje učiteljev s prilagajanjem rednega pouka »običajnim« učencem, torej tistim, ki nimajo 

dodatne strokovne pomoči, ter odkrivali dejavnike, ki učitelje ovirajo oz. spodbujajo pri prilagajanju 

pouka posameznim učencem. 

  

Zavedamo se, da prilagajanje v okviru rednega pouka ne pomeni izvajanje različnega pouka ves čas 

in za vsakega učenca posebej, saj to v praksi v naših razmerah tudi ni mogoče. Zanima pa nas, v 

kolikšni meri načrtujete in izvajate prilagoditve pouka posameznim učencem ali skupinam učencev. 

 Prosimo Vas, da anketni vprašalnik izpolnite najkasneje do 15. decembra 2013. Za reševanje boste 

potrebovali približno 20 minut. Zbrani rezultati bodo anonimni in uporabljeni izključno v 

raziskovalne namene ter za oblikovanje smernic za podporo učiteljem pri prilagajanju rednega 

pouka učencem. Če bi tudi Vi želeli biti seznanjeni z rezultati raziskave, nam sporočite svoj e-

naslov.  

  

Učitelje, ki ste svoje izkušnje s prilagajanjem pouka pripravljeni deliti z nami tudi v obliki osebnega 

srečanja ali izmenjave mnenj po elektronski pošti, prosimo, da na koncu vprašalnika zapišete svoj 

elektronski naslov oz. nam pripravljenost za sodelovanje sporočite na elektronski naslov 

mojca.pecar@pef.uni-lj.si. 

  

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo na zgornjem e-naslovu in naslovu: 

Mojca Pečar 

Pedagoška fakulteta 

Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana 

(tel.: 01/589-23-24) 

  

Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje in Vam želimo uspešno pedagoško delo. 

  

Mojca Pečar,             

strokovna sodelavka – vodja raziskave         

 

 

 

Q1 - STALIŠČA IN OCENE prilagajanja rednega pouka posameznim učencem oz. skupini učencev, ki nimajo 

dodatne strokovne pomoči   
 

 

 

 

Q2 - Kako pomembno je za Vas učiteljevo prilagajanje pouka:   

mailto:mojca.pecar@pef.uni-lj.si
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 NI pomembno. Je MALO 

pomembno. 

Je SREDNJE 

pomembno. 

Je PRECEJ 

pomembno. 

Je ZELO 

pomembno. 

predznanju učencev z učnimi 

težavami?      

predznanju nadarjenih učencev?        
interesom učencev?      
 
Q3 - Kako pomembno je za Vas učiteljevo prilagajanje:   

 NI 

pomembno. 

Je MALO 

pomembno. 

Je SREDNJE 

pomembno. 

Je PRECEJ 

pomembno. 

Je ZELO 

pomembno. 

učnih vsebin?       
učnih oblik?         
metod dela?       
učnih sredstev in 

pripomočkov?        

števila nalog?       
zahtevnosti nalog?        
trajanja dejavnosti?      
učnega okolja?       
 

Q4 - Kako pomembno je za Vas učiteljevo prilagajanje pouka učencem v različnih etapah učne ure:   
 NI 

pomembno. 

Je MALO 

pomembno. 

Je SREDNJE 

pomembno. 

Je PRECEJ 

pomembno. 

Je ZELO 

pomembno. 

pri uvajanju?      
pri obravnavi nove učne snovi?      
pri urjenju spretnosti?      
pri ponavljanju?      
pri preverjanju znanja?      
pri ocenjevanju znanja?      
 
Q5 - Kako pomembno je za Vas učiteljevo:  

 NI 

pomembno. 

Je MALO 

pomembno. 

Je SREDNJE 

pomembno. 

Je PRECEJ 

pomembno. 

Je ZELO 

pomembno. 

posredovanje novih informacij na 

različne načine?       

spodbujanje posameznih učencev 

glede na njihove zmožnosti?      

posredovanje povratne 

informacije posameznim 

učencem o njihovem znanju? 
     

 
Q6 - Ocenite stopnjo strinjanja s spodaj navedenimi trditvami.  

 NIKAKOR se 

NE strinjam. 

V GLAVNEM 

se NE strinjam. 

DELNO se 

strinjam. 

V GLAVNEM 

se strinjam. 

POPOLNOMA 

se strinjam. 

Načrtovanje in izvajanje 

vsakodnevnega prilagajanja pouka 

posameznim učencem je za učitelja 

časovno preobremenjujoče. 

     

Zaradi preobsežnega učnega načrta 

učitelj nima časa za prilagajanje 

pouka posameznim učencem.  
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 NIKAKOR se 

NE strinjam. 

V GLAVNEM 

se NE strinjam. 

DELNO se 

strinjam. 

V GLAVNEM 

se strinjam. 

POPOLNOMA 

se strinjam. 

Učitelj zaradi pomanjkanja časa 

lahko prilagodi pouk le najbolj 

izstopajočim učencem.  
     

Učitelj lahko prilagaja pouk le, če 

ima na voljo dodaten čas za izvedbo.      

Učitelj ne more prilagajati pouka 

posameznim učencem zaradi 

prevelikega števila učencev v 

razredu. 

     

Učitelj lažje prilagodi pouk, če ga 

prilagodi za nekaj učencev skupaj in 

ne za vsakega posebej. 
     

Zaradi velikega števila učencev v 

razredu učitelj nima dovolj materiala 

in drugih pripomočkov, da bi lahko 

prilagajal pouk. 

     

Učitelj ne more prilagajati pouka 

posameznim učencem, ker so učenci 

med seboj različni in bi moral 

vsakemu učencu prilagoditi pouk na 

drugačen način. 

     

Prilagajanje pouka je odvisno od 

pripravljenosti učitelja.      

Prilagajanje pouka je odvisno od 

usposobljenosti učitelja.      

Če pouk prilagajamo posameznim 

učencem, se s tem razlike med njimi 

še bolj povečujejo. 
     

Če pouk prilagajamo posameznim 

učencem, s tem poudarjamo razlike 

med njimi. 
     

Če pouk prilagajamo le nekaterim 

učencem, se zmanjša učinek pouka na 

ostale učencev razredu. 
     

Če ne prilagajamo pouka učencem z 

učnimi težavami, so ti učenci bolj 

pripravljeni na realno življenje. 
     

S prilagajanjem pouka bodo šibkejši 

učenci slabše pripravljeni na 

nacionalne preizkuse znanja. 
     

Če pouk prilagajamo nadarjenim 

učencem, jih s tem bolj obremenimo.      

 

Q7 - Kako pogosto v pripravi na pouk v enem oddelku načrtujete prilagajanje:   
 V razredu NI 

takšnih 

učencev. 

NIKOLI ali 

ZELO REDKO. 

Za približno 

ČETRTINO 

vseh ur. 

Za približno 

POLOVICO 

vseh ur. 

Za približno TRI 

ČETRTINE vseh 

ur. 

VSAKO uro ali 

SKORAJ 

VSAKO uro. 

predznanju učencev 

z učnimi težavami?       
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 V razredu NI 

takšnih 

učencev. 

NIKOLI ali 

ZELO REDKO. 

Za približno 

ČETRTINO 

vseh ur. 

Za približno 

POLOVICO 

vseh ur. 

Za približno TRI 

ČETRTINE vseh 

ur. 

VSAKO uro ali 

SKORAJ 

VSAKO uro. 

predznanju 

nadarjenih učencev?       

 

Q8 - Kako pogosto v pripravi na pouk v enem oddelku načrtujete prilagajanje:   

 NIKOLI ali 

ZELO 

REDKO. 

Za približno 

ČETRTINO 

vseh ur. 

Za približno 

POLOVICO vseh 

ur. 

Za približno TRI 

ČETRTINE 

vseh ur. 

VSAKO uro ali 

SKORAJ VSAKO 

uro. 

različnim interesom 

učencev?      

 

 

Q9 - Kako pogosto bi bilo po Vašem mnenju treba prilagajati pouk v enem oddelku:   
 NIKOLI ali 

ZELO REDKO. 

V približno 

ČETRTINI 

vseh ur. 

V približno 

POLOVICI 

vseh ur. 

V približno TREH 

ČETRTINAH vseh 

ur. 

VSAKO uro ali 

SKORAJ VSAKO 

uro. 

predznanju učencev z učnimi 

težavami?      

predznanju nadarjenih učencev?      
različnim interesom učencev?      
 
Q10 - Ali menite, da Vi pouk dovolj pogosto prilagajate?  

 Da.  

 Ne.   
 
Q11 - Zakaj tako menite? 

 NIKAKOR se 

NE strinjam. 

V GLAVNEM 

se NE strinjam. 

DELNO se 

strinjam. 

V GLAVNEM 

se strinjam. 

POPOLNOM

A se strinjam. 

To ni potrebno, ker letos ne poučujem 

takšnih učencev.      

Prilagajanje nima pozitivnih učinkov, 

zato ni potrebno.      

Za to nimam dovolj časa.       
Ne čutim se dovolj usposobljen/-a.       
V razredu je preveč učencev.      
Imam premalo pripomočkov in virov.      
Drugo:      
 
Q12 - Kako ocenjujete svojo usposobljenost za prilagajanje pouka:   

 NISEM 

usposobljen/-a. 

Sem SLABO  

usposobljen/-a. 

Sem SREDNJE 

usposobljen/-a. 

Sem DOBRO 

usposobljen/-

a. 

Sem ZELO 

DOBRO  

usposobljen/-a. 

predznanju učencev z učnimi 

težavami?      

predznanju nadarjenih učencev?      
različnim interesom učencev?      
 
 

 

 

 

Q13 - PRIMERI VAŠIH IZKUŠENJ s prilagajanjem pouka posameznim učencem oz. skupini učencev, ki 

nimajo dodatne strokovne pomoči   
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Q14 - Navedite EN PRIMER prilagajanja pouka posameznemu učencu ali skupini učencev, ki ste ga načrtovali in 

izvedli v lanskem šolskem letu in je bilo po Vašem mnenju učinkovito. Podatki o oddelku, v katerem ste izvedli 

prilagajanje.   
 
Q15 - Razred:   

   

 
Q16 – Učni predmet:    
  

 
Q17 – Število učencev v razredu:    

   

 

 
Q18 - KOLIKO učencem ste prilagodili pouk?   
Možnih je več odgovorov  

 Enemu učencu.  

 Nekaterim učencem.  

 Skupini učencev;  število učencev v skupini:   

 Drugo:   
 

 
Q19 - S KAKŠNIM NAMENOM ste se odločili za prilagajanje? 
Možnih je več odgovorov  

 Za pomoč učno šibkejšemu učencu.  

 Za poglabljanje znanja učno sposobnejšemu učencu.  

 Za boljšo motivacijo za delo.  

 Drugo:   
 

 
Q20 - NA PODLAGI ČESA ste prilagodili pouk?   
Možnih je več odgovorov  

 Učenčevega predznanja.  

 Učenčevih interesov.  

 Učenčevega učnega stila.  

 Drugo:   
 

 
Q21 - V KATERI ETAPI učne ure ste prilagodili pouk?   
Možnih je več odgovorov  

 Pri uvajanju nove učne snovi.  

 Pri obravnavi nove učne snovi.  

 Pri urjenju.  

 Pri ponavljanju učne snovi.  

 Pri preverjanju znanja.  

 Pri ocenjevanju znanja.  
 

 

 
Q22 - KAJ ste prilagodili?  
Možnih je več odgovorov  
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 Učno vsebino.  

 Obliko dela.  

 Metodo dela.  

 Učna sredstva ali pripomočke.  

 Število nalog.  

 Zahtevnost nalog.  

 Trajanje dejavnosti.  

 Učno okolje.  

 Drugo:   
 
Q23 - Kratek opis prilagoditve:  

  

 
Q24 - Kolikšen delež svojega pouka prilagodite načrtno in kolikšen delež spontano? (Skupaj 100 %.)   
Načrtovano prilagaj...   

Spontano prilagajanj...   

 

 

SKUPAJ 0 
Q25 - DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NAPRILAGAJANJE POUKA posameznim učencem oz. skupini učencev, ki 

nimajo dodatne strokovne pomoči   
 
Q26 - Ali menite, da je pri katerem predmetu prilagajanje pouka bolj potrebno kot pri drugih?   

 Da. Pri katerem/-ih?  

 Ne morem se odločiti.  

 Ne.  
 

Q27 - Pojasnite svoj odgovor.   
  

 

 

 

 
Q28 - Kakšno vlogo imajo navedene oblike izobraževanja pri Vaši usposobljenosti za prilagajanje pouka?   

 Te oblike 

izobraževanja 

NISEM bil/-a 

deležen/-a. 

NIMA 

pomembne 

vloge. 

Ima ŠIBKO 

vlogo. 

Ima SREDNJE 

POMEMBNO 

vlogo. 

Ima 

POMEMBNO 

vlogo. 

Ima ZELO 

POMEMBNO 

vlogo. 

Redni dodiplomski 

študij       

Izredni dodiplomski 

študij       

Nadaljnje 

izobraževanje in 

usposabljanje 
      

Podiplomski študij       
Delo v študijskih 

skupinah       

Strokovno       
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 Te oblike 

izobraževanja 

NISEM bil/-a 

deležen/-a. 

NIMA 

pomembne 

vloge. 

Ima ŠIBKO 

vlogo. 

Ima SREDNJE 

POMEMBNO 

vlogo. 

Ima 

POMEMBNO 

vlogo. 

Ima ZELO 

POMEMBNO 

vlogo. 

sodelovanje s kolegi 

Hospitiranje pri 

pouku kolegov       

Študij strokovne 

literature       

Lastne izkušnje       
Drugo:       
 
Q29 - Ali ste se do sedaj že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka?   

 Da. Približno število ur:  

 Ne.  
 
Q30 - Ali bi se v prihodnje želeli dodatno usposabljati za prilagajanje pouka učencem?    

 Da.  

 Ne morem se odločiti.  

 Ne.  
 
Q31 - Kako ocenjujete učinkovitost navedenih oblik usposabljanja za prilagajanje pouka?   

 NI 

učinkovito. 

Je MALO 

učinkovito. 

Je SREDNJE 

učinkovito. 

Je PRECEJ 

učinkovito. 

Je ZELO 

učinkovito. 

Seznanjanje z novejšimi raziskovalnimi 

izsledki      

Seznanjanje s temeljnimi teoretičnimi 

spoznanji      

Seznanjanje s primeri dobre prakse      
Hospitacije pri pouku kolegov      
Strokovne diskusije in izmenjava izkušenj s 

kolegi      

Raziskovanje lastne prakse      
Strokovni spletni forum      
Drugo:      
 
Q32 - V kolikšni meri po Vašem mnenju navedeni dejavniki prispevajo k učnemu uspehu učencev?   

 NE prispeva MALO 

prispeva 

SREDNJE 

MOČNO prispeva 

MOČNO 

prispeva 

ZELO MOČNO 

prispeva 

Učenčeve sposobnosti      
Učenčeva aktivnost      
Učiteljevo poučevanje      
Razredna klima      
Šolska klima      
Podpora družine      
 
Q33 - Ocenite stopnjo strinjanja s spodaj navedenimi trditvami.   

 NIKAKOR se 

NE strinjam. 

V GLAVNEM 

se NE strinjam. 

DELNO se 

strinjam. 

V GLAVNEM 

se strinjam. 

POPOLNOM

A se strinjam. 

Kot učitelj/-ica sem uspešen/-na.      
Novosti rad/-a preizkusim v praksi.      
Vedno razmišljam o učinkovitosti svojega      
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 NIKAKOR se 

NE strinjam. 

V GLAVNEM 

se NE strinjam. 

DELNO se 

strinjam. 

V GLAVNEM 

se strinjam. 

POPOLNOM

A se strinjam. 

pouka in iščem izboljšave. 

Menim, da učenci cenijo moje delo.      
Menim, da starši cenijo moje delo.      
Menim, da družba ceni učiteljevo delo.      
Cilje poučevanja natančno opredelim, da 

lažje načrtujem prilagajanje pouka.      

Učencem omogočam, da optimalno 

razvijajo svoje sposobnosti.      

Do učencev imam visoka pričakovanja 

glede njihovih učnih dosežkov.      

Učence ozaveščam, da lahko različni 

učenci pridejo do uspeha po različnih 

poteh. 
     

Učencem pri pouku večkrat omogočim 

svobodno izbiro med ponujenimi 

možnostmi. 
     

Sprejemam različne ideje in pobude 

učencev za drugačen pouk.      

Posameznim učencem posredujem sprotne 

povratne informacije o njihovem znanju.      

Obremenitve pri delu negativno vplivajo 

na moje osebno življenje.      

Če bi imel/-a možnost, bi zamenjal/-a 

šolo.      

Če bi imel/-a možnost, bi zamenjal/-a 

poklic.      

 

 
Q34 - Ocenite stopnjo strinjanja s spodaj navedenimi trditvami.   

 NE MOREM 

oceniti. 

NIKAKOR se 

NE strinjam. 

V GLAVNEM 

se NE strinjam. 

DELNO se 

strinjam. 

V GLAVNEM 

se strinjam. 

POPOLNOMA 

se strinjam. 

Sodelavci na šoli se 

med seboj spoštujemo.       

Učitelji na naši šoli si 

med seboj pomagamo 

pri prilagajanju pouka 

posameznim učencem. 

      

Vodstvo šole nas 

spodbuja pri 

prilagajanju pouka 

posameznim učencem. 

      

Učitelji in učenci naše 

šole se med seboj 

spoštujemo. 
      

Učitelji naše šole 

natančno opredelimo 

cilje poučevanja, da 

lažje načrtujemo 
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 NE MOREM 

oceniti. 

NIKAKOR se 

NE strinjam. 

V GLAVNEM 

se NE strinjam. 

DELNO se 

strinjam. 

V GLAVNEM 

se strinjam. 

POPOLNOMA 

se strinjam. 

prilagajanje pouka. 

Učitelji naše šole 

omogočamo učencem, 

da optimalno razvijajo 

svoje sposobnosti. 

      

Učitelji naše šole 

imamo do učencev 

visoka pričakovanja 

glede njihovih učnih 

dosežkov. 

      

Učitelji učence 

ozaveščamo, da lahko 

različni učenci pridejo 

do uspeha po različnih 

poteh. 

      

Na naši šoli učencem 

omogočimo izbirnost 

med dejavnostmi in 

nalogami. 

      

Na naši šoli učitelji 

sprejemamo različne 

ideje in pobude 

učencev za drugačen 

pouk. 

      

Učitelji naše šole 

posameznim učencem 

posredujemo sprotne 

povratne informacije o 

njihovem znanju. 

      

 

 
Q35 - Pri kateri obliki diferenciacije se po Vašem mnenju pri navedenih predmetih učenci največ naučijo?   

 Stalne heterogene 

učne skupine 

Stalne homogene učne 

skupine (nivojski pouk) 

Hkratno poučevanje dveh 

učiteljev v oddelku 

matematika    
slovenščina    
tuji jezik    
 
Q36 - Ali imate izkušnje z delom z učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč?    

 Da. Približno število učencev  

 Ne.  
 
Q37 - Koliko otrok, ki imajo dodatno strokovno pomoč, je letos v razredu/-ih, v katerem/-ih poučujete?   
  

 

 
Q38 - SPLOŠNI PODATKI  
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Q39 - Spol:  

 ženski  

 moški  
 
Q40 - Delovna doba na pedagoškem področju (število let):    

 

 
Q41 - Stopnja izobrazbe:    

 višja  

 visoka strokovna  

 visoka univerzitetna  

 strokovni magisterij  

 specializacija, magisterij, doktorat  
 
Q42 - Strokovni naziv:  

 brez naziva  

 mentor  

 svetovalec  

 svetnik  
 
Q43 - Delovno mesto, na katerem ste zaposleni:   

 vzgojitelj/-ica  

 učitelj/-ica razrednega pouka  

 učitelj/-ica predmetnega pouka  

 drugo:  
 
Q44 - Velikost šole:  

 kombinirani oddelki  

 eno ddelek v generaciji  

 dva oddelka v generaciji  

 več kot dva oddelka v generaciji   
 
Q45 - Območna enota ZRSŠ, v katero spada Vaša šola:   

 Celje  

 Koper  

 Kranj  

 Ljubljana  

 Maribor  

 Murska Sobota  

 Nova Gorica  

 Novo mesto  

 Slovenj Gradec  
 
Q46 - Učitelji, ki bi bili pripravljeni svoje izkušnje s prilagajanjem pouka deliti z nami v obliki intervjuja ali po 

elektronski pošti, prosimo, da zapišete svoj e-naslov. (Tukaj lahko zapišete tudi vaš komentar oz. mnenje.)  
  

 
Q47 - Svojo pripravljenost za sodelovanje lahko sporočite tudi na elektronski naslov mojca.pecar@pef.uni-lj.si    
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8.2 Zanesljivost merskega instrumenta (izračuni Crombachovih 
koeficientov alfa – priloga k preglednici 17 

 
Preglednica: Zanesljivost merskega instrumenta (izračuni Crombachovih koeficientov alfa 
 

Reliability Statistics 
   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,675 3 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q2a Kako pomembno je za Vas uÄŤite: uÄŤencem z uÄŤnimi 
teĹľavami? 

8,24 1,393 0,455 0,47 

Q2b Kako pomembno je za Vas uÄŤite: nadarjenim 
uÄŤencem?Â  

8,34 1,311 0,501 0,404 

     

 
Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,797 3 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q3c Kako pomembno je za Vas uÄŤite: metod dela? 8,27 1,541 0,723 0,644 

Q3b Kako pomembno je za Vas uÄŤite: uÄŤnih oblik?Â Â  8,4 1,457 0,706 0,652 

Q3d Kako pomembno je za Vas uÄŤite: uÄŤnih sredstev in 
pripomoÄŤkov?Â  

8,55 1,616 0,513 0,864 

     

 
Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,782 3 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q3e Kako pomembno je za Vas uÄŤite: Ĺˇtevila nalog? 8,41 1,589 0,657 0,664 

Q3f Kako pomembno je za Vas uÄŤite: zahtevnosti nalog?Â  8,08 1,845 0,642 0,685 

Q3g Kako pomembno je za Vas uÄŤite: trajanja dejavnosti? 8,34 1,826 0,567 0,761      

 
Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,755 6 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q4a pri uvajanju? 20,59 8,394 0,357 0,769 

Q4b pri obravnavi nove učne snovi? 19,79 8,976 0,458 0,73 

Q4c pri urjenju spretnosti? 19,88 9,004 0,483 0,725 

Q4d pri ponavljanju? 20,04 8,587 0,537 0,71 

Q4e pri preverjanju znanja? 20,09 7,839 0,645 0,678 

Q4f pri ocenjevanju znanja? 20,06 7,956 0,551 0,704      
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

   

0,69 3 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q5a Kako pomembno je za Vas uÄŤite: posredovanje novih 
informacij na razliÄŤne naÄŤine? 

9,14 1,025 0,485 0,625 

Q5b Kako pomembno je za Vas uÄŤite: spodbujanje 
posameznih uÄŤencev glede na njihove zmoĹľnosti? 

8,92 1,08 0,552 0,545 

Q5c Kako pomembno je za Vas uÄŤite: posredovanje 
povratne informacije posameznim uÄŤencem o njihovem 
znanju? 

9 1,039 0,484 0,625 

     

 
 
 
 

Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,86 8 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q6a Ocenite stopnjo strinjanja s s: NaÄŤrtovanje in izvajanje 
vsakodnevnega prilagajanja pouka posameznim uÄŤencem je 
za uÄŤitelja ÄŤasovno preobremenjujoÄŤe. 

23,58 29,759 0,464 0,858 

Q6b Ocenite stopnjo strinjanja s s: Zaradi preobseĹľnega 
uÄŤnega naÄŤrta uÄŤitelj nima ÄŤasa za prilagajanje pouka 
posameznim uÄŤencem. 

24,07 26,736 0,675 0,835 

Q6c Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤitelj zaradi 
pomanjkanja ÄŤasa lahko prilagodi pouk le najbolj 
izstopajoÄŤim uÄŤencem. 

23,97 26,531 0,656 0,837 

Q6d Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤitelj lahko prilagaja 
pouk le, ÄŤe ima na voljo dodaten ÄŤas za izvedbo. 

24,44 26,2 0,697 0,832 

Q6e Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤitelj ne more 
prilagajati pouka posameznim uÄŤencem zaradi prevelikega 
Ĺˇtevila uÄŤencev v razredu. 

24,2 25,84 0,665 0,836 

Q6f Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤitelj laĹľje prilagodi 
pouk, ÄŤe ga prilagodi za nekaj uÄŤencev skupaj in ne za 
vsakega posebej. 

23,43 29,557 0,471 0,857 

Q6g Ocenite stopnjo strinjanja s s: Zaradi velikega Ĺˇtevila 
uÄŤencev v razredu uÄŤitelj nima dovolj materiala in drugih 
pripomoÄŤkov, da bi lahko prilagajal pouk. 

24,21 27,547 0,555 0,849 

Q6h Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤitelj ne more 
prilagajati pouka posameznim uÄŤencem, ker so uÄŤenci 
med seboj razliÄŤni in bi moral vsakemu uÄŤencu prilagoditi 
pouk na drugaÄŤen naÄŤin. 

24,55 26,684 0,654 0,837 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

   

0,822 6 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q6k Ocenite stopnjo strinjanja s s: ÄŚe pouk prilagajamo 
posameznim uÄŤencem, se s tem razlike med njimi Ĺˇe bolj 
poveÄŤujejo. 

12,18 15,641 0,654 0,781 

Q6l Ocenite stopnjo strinjanja s s: ÄŚe pouk prilagajamo 
posameznim uÄŤencem, s tem poudarjamo razlike med njimi. 

12,26 15,276 0,697 0,771 

Q6m Ocenite stopnjo strinjanja s s: ÄŚe pouk prilagajamo le 
nekaterim uÄŤencem, se zmanjĹˇa uÄŤinek pouka na ostale 
uÄŤence v razredu. 

12,02 15,532 0,587 0,795 

Q6n Ocenite stopnjo strinjanja s s: ÄŚe ne prilagajamo pouka 
uÄŤencem z uÄŤnimi teĹľavami, so ti uÄŤenci bolj pripravljeni 
na realno Ĺľivljenje. 

12,34 16,306 0,571 0,798 

Q6o Ocenite stopnjo strinjanja s s: S prilagajanjem pouka 
bodo ĹˇibkejĹˇi uÄŤenci slabĹˇe pripravljeni na nacionalne 
preizkuse znanja. 

12,14 15,761 0,584 0,795 

Q6p Ocenite stopnjo strinjanja s s: ÄŚe pouk prilagajamo 
nadarjenim uÄŤencem, jih s tem bolj obremenimo. 

12,37 16,841 0,452 0,823 

     

 
 

Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,772 2 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q6i Ocenite stopnjo strinjanja s s: Prilagajanje pouka je 
odvisno od pripravljenosti uÄŤitelja. 

3,93 0,896 0,629 .(a) 

Q6j Ocenite stopnjo strinjanja s s: Prilagajanje pouka je 
odvisno od usposobljenosti uÄŤitelja. 

4,1 0,849 0,629 .(a) 

a The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may 
want to check item codings.      

 
 
 

Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,809 3 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q9a Kako pogosto bi bilo po VaĹˇem: uÄŤencem z uÄŤnimi 
teĹľavami? 

6,21 3,272 0,68 0,715 

Q9b Kako pogosto bi bilo po VaĹˇem: nadarjenim uÄŤencem? 6,28 3,226 0,75 0,64 

Q9c Kako pogosto bi bilo po VaĹˇem: razliÄŤnim interesom 
uÄŤencev? 

7,05 3,905 0,553 0,84 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

   

0,656 2 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q11a Zakaj tako menite? : To ni potrebno, ker letos ne 
pouÄŤujem takĹˇnih uÄŤencev. 

1,57 0,614 0,498 .(a) 

Q11b Zakaj tako menite? : Prilagajanje nima pozitivnih 
uÄŤinkov, zato ni potrebno. 

1,63 0,911 0,498 .(a) 

a The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may 
want to check item codings.      

 
 

Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,766 4 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q11c Zakaj tako menite? : Za to nimam dovolj ÄŤasa. 7,17 6,882 0,656 0,66 

Q11d Zakaj tako menite? : Ne ÄŤutim se dovolj usposobljen/-
a. 

7,92 9,13 0,463 0,762 

Q11e Zakaj tako menite? : V razredu je preveÄŤ uÄŤencev. 7,06 6,724 0,598 0,697 

Q11f Zakaj tako menite? : Imam premalo pripomoÄŤkov in 
virov. 

7,37 7,759 0,572 0,708 

     

 
 

Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,747 3 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q12a uÄŤencem z uÄŤnimi teĹľavami? 7,01 1,807 0,551 0,69 

Q12b nadarjenim uÄŤencem? 6,91 1,784 0,612 0,62 

Q12c razliÄŤnim interesom uÄŤencev? 7,03 1,802 0,56 0,679      

 
 

Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,848 3 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

rQ28b KakĹˇno vlogo imajo navedene o: Izredni dodiplomski 
Ĺˇtudij 

5,5817 4,988 0,816 0,689 

rQ28d KakĹˇno vlogo imajo navedene o: Podiplomski Ĺˇtudij 5,6255 6,051 0,622 0,872 

rQ28a KakĹˇno vlogo imajo navedene o: Redni dodiplomski 
Ĺˇtudij 

5,2311 5,138 0,72 0,785 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

   

0,653 3 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

rQ28e KakĹˇno vlogo imajo navedene o: Delo v Ĺˇtudijskih 
skupinah 

7,5211 2,839 0,422 0,638 

rQ28f KakĹˇno vlogo imajo navedene o: Strokovno 
sodelovanje s kolegi 

6,2034 3,73 0,506 0,541 

rQ28g KakĹˇno vlogo imajo navedene o: Hospitiranje pri 
pouku kolegov 

7,0235 2,885 0,505 0,498 

     

 
Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,535 3 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

rQ28c KakĹˇno vlogo imajo navedene o: Nadaljnje 
izobraĹľevanje in usposabljanje 

8,566 1,386 0,402 0,345 

rQ28i KakĹˇno vlogo imajo navedene o: Lastne izkuĹˇnje 7,8574 2,466 0,263 0,564 

rQ28h KakĹˇno vlogo imajo navedene o: Ĺ tudij strokovne 
literature 

8,569 1,464 0,422 0,3 

     

 
Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,844 9 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q33j Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤence ozaveĹˇÄŤam, 
da lahko razliÄŤni uÄŤenci pridejo do uspeha po razliÄŤnih 
poteh. 

32,85 14,288 0,623 0,821 

Q33k Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤencem pri pouku 
veÄŤkrat omogoÄŤim svobodno izbiro med ponujenimi 
moĹľnostmi. 

33,31 13,81 0,569 0,828 

Q33l Ocenite stopnjo strinjanja s s: Sprejemam razliÄŤne 
ideje in pobude uÄŤencev za drugaÄŤen pouk. 

33,24 14,019 0,583 0,826 

Q33h Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤencem omogoÄŤam, 
da optimalno razvijajo svoje sposobnosti. 

33,04 14,589 0,633 0,821 

Q33m Ocenite stopnjo strinjanja s s: Posameznim uÄŤencem 
posredujem sprotne povratne informacije o njihovem znanju. 

32,75 14,935 0,536 0,831 

Q33c Ocenite stopnjo strinjanja s s: Vedno razmiĹˇljam o 
uÄŤinkovitosti svojega pouka in iĹˇÄŤem izboljĹˇave. 

32,79 14,804 0,585 0,826 

Q33b Ocenite stopnjo strinjanja s s: Novosti rad/-a preizkusim 
v praksi. 

32,93 14,835 0,56 0,828 

Q33g Ocenite stopnjo strinjanja s s: Cilje pouÄŤevanja 
natanÄŤno opredelim, da laĹľje naÄŤrtujem prilagajanje 
pouka. 

33,08 14,782 0,491 0,836 

Q33i Ocenite stopnjo strinjanja s s: Do uÄŤencev imam visoka 
priÄŤakovanja glede njihovih uÄŤnih doseĹľkov. 

33,09 14,896 0,481 0,836 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

   

0,699 4 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q33d Ocenite stopnjo strinjanja s s: Menim, da uÄŤenci 
cenijo moje delo. 

10,53 2,632 0,657 0,537 

Q33e Ocenite stopnjo strinjanja s s: Menim, da starĹˇi cenijo 
moje delo. 

10,66 2,356 0,674 0,505 

Q33a Ocenite stopnjo strinjanja s s: Kot uÄŤitelj/-ica sem 
uspeĹˇen/-na. 

10,39 3,267 0,444 0,667 

Q33f Ocenite stopnjo strinjanja s s: Menim, da druĹľba ceni 
uÄŤiteljevo delo. 

12,13 2,746 0,283 0,804 

     

 
Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,618 3 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q33p Ocenite stopnjo strinjanja s s: ÄŚe bi imel/-a moĹľnost, 
bi zamenjal/-a poklic. 

4,96 3,194 0,506 0,401 

Q33o Ocenite stopnjo strinjanja s s: ÄŚe bi imel/-a moĹľnost, 
bi zamenjal/-a Ĺˇolo. 

4,92 3,333 0,462 0,468 

Q33n Ocenite stopnjo strinjanja s s: Obremenitve pri delu 
negativno vplivajo na moje osebno Ĺľivljenje. 

3,54 3,879 0,322 0,661 

     

 
Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,884 7 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

rQ34h Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤitelji uÄŤence 
ozaveĹˇÄŤamo, da lahko razliÄŤni uÄŤenci pridejo do uspeha 
po razliÄŤnih poteh. 

23,0058 12,943 0,743 0,858 

rQ34j Ocenite stopnjo strinjanja s s: Na naĹˇi Ĺˇoli uÄŤitelji 
sprejemamo razliÄŤne ideje in pobude uÄŤencev za 
drugaÄŤen pouk. 

23,3517 12,723 0,699 0,863 

rQ34f Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤitelji naĹˇe Ĺˇole 
omogoÄŤamo uÄŤencem, da optimalno razvijajo svoje 
sposobnosti. 

22,9172 13,063 0,745 0,858 

rQ34i Ocenite stopnjo strinjanja s s: Na naĹˇi Ĺˇoli uÄŤencem 
omogoÄŤimo izbirnost med dejavnostmi in nalogami. 

23,1657 12,855 0,661 0,869 

rQ34k Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤitelji naĹˇe Ĺˇole 
posameznim uÄŤencem posredujemo sprotne povratne 
informacije o njihovem znanju. 

22,8561 13,596 0,643 0,87 

rQ34e Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤitelji naĹˇe Ĺˇole 
natanÄŤno opredelimo cilje pouÄŤevanja, da laĹľje 
naÄŤrtujemo prilagajanje pouka. 

23,0843 13,236 0,638 0,871 

rQ34g Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤitelji naĹˇe Ĺˇole 
imamo do uÄŤencev visoka priÄŤakovanja glede njihovih 
uÄŤnih doseĹľkov. 

23,0698 13,687 0,585 0,877 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

   

0,809 4 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

rQ34a Ocenite stopnjo strinjanja s s: Sodelavci na Ĺˇoli se 
med seboj spoĹˇtujemo. 

11,5767 4,256 0,664 0,743 

rQ34b Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤitelji na naĹˇi Ĺˇoli si 
med seboj pomagamo pri prilagajanju pouka posameznim 
uÄŤencem. 

11,6094 4,053 0,676 0,735 

rQ34c Ocenite stopnjo strinjanja s s: Vodstvo Ĺˇole nas 
spodbuja pri prilagajanju pouka posameznim uÄŤencem. 

11,3807 4,262 0,561 0,793 

rQ34d Ocenite stopnjo strinjanja s s: UÄŤitelji in uÄŤenci 
naĹˇe Ĺˇole se med seboj spoĹˇtujemo. 

11,6179 4,453 0,609 0,768 

     

 
Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,807 8 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

DIM2_1 prilagajanje različnim učencem 28,2491 10,497 0,528 0,786 

Q2c Kako pomembno je za Vas uÄŤite: interesom uÄŤencev? 28,9358 9,927 0,408 0,806 

DIM3_1 učni pristopi 28,5349 9,987 0,623 0,773 

DIM3_2 naloge 28,5969 10,182 0,519 0,786 

Q3a Kako pomembno je za Vas uÄŤite: uÄŤnih vsebin? 28,933 9,149 0,526 0,788 

Q3h Kako pomembno je za Vas uÄŤite: uÄŤnega okolja? 28,9498 9,177 0,538 0,785 

DIM4 Pomen prilagajanja etape ure 28,717 10,09 0,628 0,773 

q5 Pomen diferenciranja - splošno 28,2244 10,702 0,557 0,786      

 
Reliability Statistics 

   

Cronbach's Alpha N of Items 
   

0,73 3 
   

     

Item-Total Statistics 
  Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

rQ7a Kako pogosto v pripravi na pou: uÄŤencem z uÄŤnimi 
teĹľavami? 

4,8776 2,843 0,584 0,607 

rQ7b Kako pogosto v pripravi na pou: nadarjenim uÄŤencem? 5,2517 3,03 0,624 0,554 

Q8a Kako pogosto v pripravi na pou: razliÄŤnim interesom 
uÄŤencev? 

5,7316 3,846 0,465 0,739 
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8.3 Korelacijska matrika – priloga k sliki 6 
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8.4 Izračuni 

8.4.1 Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka  

 
Preglednica 1.1: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka - statistično pomembne 
razlike glede na socialno-demografske značilnosti učiteljev 
Q 11 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

Spol        

Delovna 
doba 

 1-3 višje 
kot 7-18 

7-18 višje kot 
več kot 30 

 7-18 višje kot več 
kot 30 

4-6 višje kot 
več kot 30 

 

Stopnja 
izobrazbe 

  visoka uni. 
višje kot višja 

 visoka str. višje kot 
višja 

  

Strokovni 
naziv 

  ment. višje kot 
svetovalec 

  brez naziva 
višje kot 
svetnik 

 

Delovno 
mesto 

 PP višje 
kot vzg in 
RP  

PP višje kot 
RP 

PP 
višje 
kot RP 

vzg višje kot RP in 
drugi; 
PP višje kot RP 

  

Velikost 
šole 

    1 odd. in več višje 
kot komb.odd.; 
več kot 2 odd. višje 
kot 1 in 2 odd. 

  

Že 
usposabljali 

  ne višje  
kot da 

ne višje 
kot da 

   

Izkušnje-
DSP 

       

* 1 - to ni potrebno, ker letos ne poučujem takšnih učencev; 2 - prilagajanje nima pozitivnih učinkov, zato ni 
potrebno; 3 - za to nimam dovolj časa; 4 - ne čutim se dovolj usposobljen/-a; 5 - v razredu je preveč učencev; 
6 - imam premalo pripomočkov in virov; 7 - drugo. 

 
Preglednica 1.2: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka glede na spol učiteljev – 
t-preizkus 

Spol   
Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 
 

  x̅ SD F p t g p 

To ni potrebno, ker letos 
ne poučujem takšnih 
učencev. 

ženski 1,62 0,967 
0,412 0,521 -0,892 707 0,372 moški 

1,73 0,827 

Prilagajanje nima 
pozitivnih učinkov, zato 
ni potrebno. 

ženski 1,55 0,784 
0,116 0,734 -1,400 709 0,162 moški 

1,70 0,754 

Za to nimam dovolj časa. ženski 2,65 1,230 
2,663 0,103 -0,689 708 0,491 

moški 2,76 1,146 

Ne čutim se dovolj 
usposobljen/-a. 

ženski 1,94 0,940 
1,915 0,167 1,727 707 0,085 

moški 1,73 0,766 

V razredu je preveč 
učencev. 

ženski 2,78 1,317 
2,858 0,091 -0,451 706 0,652 

moški 2,86 1,401 

Imam premalo 
pripomočkov in virov. 

ženski 2,47 1,118 
0,032 0,859 -0,102 698 0,919 

moški 2,48 1,127 

Drugo ženski 2,98 1,737 
0,567 0,452 0,373 193 0,709 

moški 2,85 1,690 
*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus enakosti variance t-
preizkusa 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom 
učencev. Doktorska disertacija. 

 
 

 
 

Preglednica 1.3: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka glede na delovno dobo 
učiteljev – povprečne vrednosti 
Delovna doba  x̅ SD 

To ni potrebno, ker letos ne poučujem takšnih 
učencev 

od 1 do 3 let 1,88 1,083 

od 4 do 6 let 1,62 0,901 

od 7 do 18 let 1,50 0,886 

od 19 do 30 let 1,71 0,998 

več kot 30 let 1,66 0,960 

Prilagajanje nima pozitivnih učinkov, zato ni 
potrebno 

od 1 do 3 let 1,94 0,966 

od 4 do 6 let 1,58 0,673 

od 7 do 18 let 1,48 0,726 

od 19 do 30 let 1,62 0,799 

več kot 30 let 1,52 0,825 

Za to nimam dovolj časa 

od 1 do 3 let 2,91 1,308 

od 4 do 6 let 2,82 1,155 

od 7 do 18 let 2,76 1,332 

od 19 do 30 let 2,63 1,129 

več kot 30 let 2,34 1,135 

Ne čutim se dovolj usposobljen/-a 

od 1 do 3 let 2,24 1,001 

od 4 do 6 let 2,06 0,890 

od 7 do 18 let 1,89 0,943 

od 19 do 30 let 1,93 0,901 

več kot 30 let 1,81 0,938 

V razredu je preveč učencev 

od 1 do 3 let 3,00 1,199 

od 4 do 6 let 2,92 1,256 

od 7 do 18 let 2,87 1,325 

od 19 do 30 let 2,80 1,340 

več kot 30 let 2,39 1,300 

Imam premalo pripomočkov in virov 

od 1 do 3 let 2,81 1,091 

od 4 do 6 let 2,84 1,131 

od 7 do 18 let 2,39 1,092 

od 19 do 30 let 2,51 1,127 

več kot 30 let 2,25 1,111 

Drugo 

od 1 do 3 let 3,75 1,389 

od 4 do 6 let 2,58 1,443 

od 7 do 18 let 2,97 1,756 

od 19 do 30 let 2,97 1,707 

več kot 30 let 2,87 1,910 
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Preglednica 1.4: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka glede na delovno dobo 
učiteljev – Levenov preizkus 

Delovna doba Levenov preizkus ANOVA 
Post Hoc 

Test* 

 F g1 g2 p F p p 

To ni potrebno, ker letos ne 
poučujem takšnih učencev 

2,125 4 704 0,076 2,308 0,057  

Prilagajanje nima pozitivnih 
učinkov, zato ni potrebno 

0,938 4 706 0,441 3,091 0,015 (1-3) 0,015 

Za to nimam dovolj časa 3,190 4 705 0,013 // // (3-5) 0,039 

Ne čutim se dovolj 
usposobljen/-a 

0,676 4 704 0,608 1,714 0,145  

V razredu je preveč učencev 1,003 4 703 0,405 2,795 0,025 (3-5) 0,024 

Imam premalo pripomočkov 
in virov 

0,184 4 695 0,947 3,425 0,009 (2-5) 0,026 

Drugo 2,411 4 190 0,051 0,578 0,679  

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
 
Preglednica 1.5: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka glede na stopnjo izobrazbe 
učiteljev – povprečne vrednosti 
Stopnja izobrazbe  x̅ SD 

To ni potrebno, ker letos ne poučujem 
takšnih učencev 

višja 1,74 1,018 

visoka strokovna 1,65 1,115 

visoka univerzitetna 1,57 0,915 

spec., mag., dr. 1,83 1,098 

Prilagajanje nima pozitivnih učinkov, zato 
ni potrebno 

višja 1,55 0,791 

visoka strokovna 1,29 0,588 

visoka univerzitetna 1,59 0,787 

spec., mag., dr. 1,50 0,707 

Za to nimam dovolj časa 

višja 2,44 1,086 

visoka strokovna 2,76 1,147 

visoka univerzitetna 2,76 1,269 

spec., mag., dr. 2,33 1,085 

Ne čutim se dovolj usposobljen/-a 

višja 1,84 0,879 

visoka strokovna 2,06 0,966 

visoka univerzitetna 1,95 0,944 

spec., mag., dr. 1,94 0,938 

V razredu je preveč učencev 

višja 2,55 1,276 

visoka strokovna 3,65 0,996 

visoka univerzitetna 2,85 1,331 

spec., mag., dr. 2,72 1,487 

Imam premalo pripomočkov in virov 

višja 2,35 1,062 

visoka strokovna 3,06 1,197 

visoka univerzitetna 2,50 1,122 

spec., mag., dr. 2,39 1,378 

Drugo 

višja 2,73 1,783 

visoka strokovna 3,75 1,258 

visoka univerzitetna 2,97 1,710 

spec., mag., dr. 4,17 1,602 
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Preglednica 1.6: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka glede na stopnjo izobrazbe 
učiteljev – Levenov preizkus 

Stopnja izobrazbe 
Levenov preizkus ANOVA Post Hoc 

Test* 

 F g1 g2 p F p p 

To ni potrebno, ker letos ne 
poučujem takšnih učencev 

2,718 3 705 0,044 // // 
 

// 

Prilagajanje nima pozitivnih 
učinkov, zato ni potrebno 

1,611 3 707 0,186 0,878 0,452 
 

Za to nimam dovolj časa 2,572 3 706 0,053 3,662 0,012 (1-3) 0,007 

Ne čutim se dovolj 
usposobljen/-a 

0,077 3 705 0,972 0,812 0,487 
 

V razredu je preveč 
učencev 

1,758 3 704 0,154 4,783 0,003 
(1-2) 0,006 

Imam premalo pripomočkov 
in virov 

1,713 3 696 0,163 2,365 0,070 
 

Drugo 2,424 3 191 0,067 1,556 0,202  

 
Preglednica 1.7: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka glede na glede na strokovni 
naziv učiteljev – povprečne vrednosti 

Strokovni naziv  x̅ SD 

To ni potrebno, ker letos ne poučujem 
takšnih učencev 

brez naziva 1,63 0,923 

mentor 1,57 0,920 

svetovalec 1,69 1,010 

svetnik 1,49 0,748 

Prilagajanje nima pozitivnih učinkov, zato 
ni potrebno 

brez naziva 1,63 0,813 

mentor 1,54 0,716 

svetovalec 1,57 0,826 

svetnik 1,53 0,718 

Za to nimam dovolj časa 

brez naziva 2,69 1,297 

mentor 2,86 1,253 

svetovalec 2,52 1,167 

svetnik 2,66 1,203 

Ne čutim se dovolj usposobljen/-a 

brez naziva 1,98 0,927 

mentor 1,97 0,929 

svetovalec 1,85 0,912 

svetnik 2,11 1,005 

V razredu je preveč učencev 

brez naziva 2,82 1,275 

mentor 2,97 1,313 

svetovalec 2,70 1,340 

svetnik 2,43 1,264 

Imam premalo pripomočkov in virov 

brez naziva 2,72 1,126 

mentor 2,51 1,111 

svetovalec 2,43 1,116 

svetnik 2,09 1,060 

Drugo 

brez naziva 3,23 1,608 

mentor 3,12 1,698 

svetovalec 2,80 1,772 

svetnik 2,93 1,817 
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Preglednica 1.8: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka glede na strokovni naziv 
učiteljev – Levenov preizkus 

Strokovni naziv 
Levenov preizkus ANOVA Post Hoc 

Test* 

 F g1 g2 p F p p 

To ni potrebno, ker letos 
ne poučujem takšnih 
učencev 

2,798 3 705 0,039 // // 
 

// 

Prilagajanje nima 
pozitivnih učinkov, zato 
ni potrebno 

1,611 3 707 0,185 0,366 0,778 
 

Za to nimam dovolj časa 0,412 3 706 0,744 3,524 0,015 (2-3) 0,008 

Ne čutim se dovolj 
usposobljen/-a 

1,515 3 705 0,209 1,630 0,181 
 

V razredu je preveč 
učencev 

0,943 3 704 0,419 3,115 0,026 
// 

Imam premalo 
pripomočkov in virov 

0,871 3 696 0,456 3,676 0,012 
(1-4) 0,009 

Drugo 1,297 3 191 0,277 0,647 0,586  

 
 
Preglednica 1.9: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka glede na delovno mesto 
učiteljev – povprečne vrednosti 
Delovno mesto  x̅ SD 

To ni potrebno, ker letos ne 
poučujem takšnih učencev 

vzgojitelji 1,82 1,220 

učitelji razrednega pouka 1,59 0,956 

učitelji predmetnega pouka 1,66 0,920 

drugi 1,71 1,122 

Prilagajanje nima pozitivnih 
učinkov, zato ni potrebno 

vzgojitelji 1,23 0,429 

učitelji razrednega pouka 1,44 0,692 

učitelji predmetnega pouka 1,74 0,856 

drugi 1,56 0,917 

Za to nimam dovolj časa 

vzgojitelji 2,55 1,011 

učitelji razrednega pouka 2,50 1,224 

učitelji predmetnega pouka 2,87 1,210 

drugi 2,56 1,193 

Ne čutim se dovolj usposobljen/-a 

vzgojitelji 2,19 1,078 

učitelji razrednega pouka 1,77 0,890 

učitelji predmetnega pouka 2,08 0,931 

drugi 2,08 0,954 

V razredu je preveč učencev 

vzgojitelji 3,52 1,123 

učitelji razrednega pouka 2,63 1,339 

učitelji predmetnega pouka 2,95 1,284 

drugi 2,44 1,325 

Imam premalo pripomočkov in 
virov 

vzgojitelji 2,80 1,322 

učitelji razrednega pouka 2,46 1,145 

učitelji predmetnega pouka 2,46 1,076 

drugi 2,48 1,085 

Drugo 

vzgojitelji 3,50 1,732 

učitelji razrednega pouka 3,05 1,753 

učitelji predmetnega pouka 2,90 1,739 

drugi 2,29 1,254 
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Preglednica 1.10: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka glede na delovno mesto 
učiteljev – Levenov preizkus 

Delovno mesto Levenov preizkus ANOVA 
Post Hoc 

Test* 

 F g1 g2 p F p p 

To ni potrebno, ker letos ne 
poučujem takšnih učencev 2,057 3 705 0,105 ,682 0,563 

 

Prilagajanje nima pozitivnih 
učinkov, zato ni potrebno 9,341 3 707 0,000   

(1-3) 0,000 
(2-3) 0,000 

Za to nimam dovolj časa 1,121 3 706 0,340 5,201 0,001 (2-3) 0,001 

Ne čutim se dovolj 
usposobljen/-a 0,917 3 705 0,432 7,102 0,000 

(2-3) 0,000 

V razredu je preveč 
učencev 2,047 3 704 0,106 6,186 0,000 

(1-2) 0,014 
(1-4) 0,032 
(2-3) 0,009 

Imam premalo pripomočkov 
in virov 0,828 3 696 0,479 0,601 0,615 

 

Drugo 2,046 3 191 0,109 0,610 0,609  

 
Preglednica 1.11: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka glede na velikost šole – 
povprečne vrednosti 
Velikost šole  x̅ SD 

To ni potrebno, ker letos ne 
poučujem takšnih učencev 

kombinirani oddelki 1,65 0,977 

en oddelek v generaciji 1,70 1,087 

dva oddelka v generaciji 1,63 0,918 

več kot dva oddelka v generaciji 1,58 0,923 

Prilagajanje nima pozitivnih 
učinkov, zato ni potrebno 

kombinirani oddelki 1,45 0,670 

en oddelek v generaciji 1,44 0,689 

dva oddelka v generaciji 1,60 0,784 

več kot dva oddelka v generaciji 1,62 0,849 

Za to nimam dovolj časa 

kombinirani oddelki 2,31 1,125 

en oddelek v generaciji 2,72 1,233 

dva oddelka v generaciji 2,64 1,198 

več kot dva oddelka v generaciji 2,75 1,263 

Ne čutim se dovolj 
usposobljen/-a 

kombinirani oddelki 1,79 0,878 

en oddelek v generaciji 1,82 0,853 

dva oddelka v generaciji 1,97 0,934 

več kot dva oddelka v generaciji 1,95 0,969 

V razredu je preveč učencev 

kombinirani oddelki 1,93 1,078 

en oddelek v generaciji 2,66 1,308 

dva oddelka v generaciji 2,78 1,279 

več kot dva oddelka v generaciji 3,10 1,345 

Imam premalo pripomočkov in 
virov 

kombinirani oddelki 2,22 1,151 

en oddelek v generaciji 2,43 1,109 

dva oddelka v generaciji 2,53 1,118 

več kot dva oddelka v generaciji 2,49 1,112 

Drugo 

kombinirani oddelki 2,18 1,510 

en oddelek v generaciji 3,32 1,869 

dva oddelka v generaciji 2,76 1,726 

več kot dva oddelka v generaciji 3,24 1,649 
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Preglednica 1.12: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka glede na velikost šole – 
Levenov preizkus 

Velikost šole Levenov preizkus ANOVA 
Post Hoc 

Test* 

 F g1 g2 p F p p 

To ni potrebno, ker letos 
ne poučujem takšnih 
učencev 

2,362 3 705 0,070 0,390 0,761 

 

Prilagajanje nima 
pozitivnih učinkov, zato 
ni potrebno 

3,476 3 707 0,016   

 
// 

Za to nimam dovolj časa 0,277 3 706 0,842 2,257 0,081  

Ne čutim se dovolj 
usposobljen/-a 0,348 3 705 0,791 1,237 0,295 

 

V razredu je preveč 
učencev 2,727 3 704 0,043 13,657 0,000 

(1-2) 0,002 
(1-3) 0,000 
(1-4) 0,000 
(2-4) 0,013 
(3-4) 0,032 

Imam premalo 
pripomočkov in virov 0,082 3 696 0,970 1,338 0,261 

 

Drugo 2,973 3 191 0,033   // 

 
 
Preglednica 1.13: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka glede na to, ali so se 
učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka – t-preizkus 
Dodatno 
usposabljali za 
prilagajanje 
pouka 

 

 
Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 
 

  x̅ SD F p t g p 

To ni potrebno, 
ker letos ne 
poučujem takšnih 
učencev 

da 
 

1,58 0,931 
2,061 0,152 -1,497 704 0,135 

ne 1,69 0,987 

Prilagajanje nima 
pozitivnih 
učinkov, zato ni 
potrebno 

 
da 

1,53 0,777 
0,016 0,901 -1,535 706 0,125 

ne 1,62 0,790 

Za to nimam 
dovolj časa 

da 2,57 1,203 
0,005 0,944 -2,187 705 0,029 

ne 2,78 1,239 

Ne čutim se 
dovolj 
usposobljen/-a 

 
da 

1,85 0,903 
0,069 0,793 -2,574 704 0,010 

ne 2,03 0,952 

V razredu je 
preveč učencev 

da 2,75 1,327 
0,075 0,785 -0,725 703 0,469 

ne 2,82 1,318 

Imam premalo 
pripomočkov in 
virov 

da 2,41 1,084 
1,191 0,276 -1,727 695 0,085 

ne 2,55 1,163 

Drugo 
da 3,03 1,770 

1,775 0,184 0,592 193 0,555 
ne 2,88 1,673 
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Preglednica 1.14: Razlogi, ki učitelje ovirajo pri prilagajanju pouka glede na to, ali imajo 
izkušnje z učenci z dodatno strokovno pomočjo – t-preizkus 
Izkušnje z učenci 
z dodatno 
strokovno 
pomočjo 

  Levenov 
preizkus  

T-preizkus* 
 

  x̅ SD F p t g p 

To ni potrebno, 
ker letos ne 
poučujem takšnih 
učencev 

 
da 

1,61 0,956 
0,008 0,927 -1,295 704 0,196 

ne 1,77 0,913 

Prilagajanje nima 
pozitivnih 
učinkov, zato ni 
potrebno 

da 1,56 0,783 

0,351 0,554 -0,609 706 0,543 
ne 1,62 0,705 

Za to nimam 
dovolj časa 

da 2,68 1,246 
9,769 0,002 1,444 84,487 0,152 

ne 2,49 0,948 

Ne čutim se 
dovolj 
usposobljen/-a 

da 1,93 0,938 
2,920 0,088 0,168 704 0,867 

ne 1,90 0,817 

V razredu je 
preveč učencev 

da 2,78 1,333 
1,393 0,238 -0,058 703 0,954 

ne 2,79 1,220 

Imam premalo 
pripomočkov in 
virov 

da 2,45 1,114 
0,000 0,992 -1,235 695 0,217 

ne 2,63 1,154 

Drugo 
da 3,00 1,722 

0,242 0,624 0,832 192 0,406 
ne 2,67 1,826 
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8.4.2 Vloga različnih oblik izobraževanja pri usposobljenosti učiteljev za 
prilagajanje pouka  

 
Preglednica 2.1: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje – statistično pomembne razlike glede na 
socialno-demografske značilnosti učiteljev  
 
Vloga oblik 
izobraževanja pri 
usposobljenosti 
za prilagajanje 
pouka 

DIM28_1 
formalno 
izobraževanje 

DIM28_2 
sodelovanje s kolegi 

DIM28_3 
izpopolnjevanje znanja in 
lastne izkušnje 

Spol   ženske višje kot moški 

Delovna doba    

Stopnja izobrazbe visoka uni. in spec., 
mag, ter dr. 
višje kot višja 

  

Strokovni naziv brez naziva višje  
kot mentor 

brez naziva višje kot 
svetovalec 

svetnik višje kot brez 
naziva 

Delovno mesto vzg. in RP višje kot 
PP 

 RP višje kot PP 

Velikost šole  komb.odd. višje kot 
dva odd. in več kot 
dva odd. 

 

Že usposabljali  
 

so se uspos. višje kot se 
niso 

Izkušnje – DSP    

 
 
Preglednica 2.2: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje glede na spol učiteljev – t-preizkus 

 
Spol  Levenov preizkus T-preizkus* 

 

  x̅ SD F p t g p 

Formalno 
izobraževanje  

ženske 2,9361 1,19527  
0,005 

 
0,945 0,582 613 0,561 

moški 2,8392 1,22797 

Sodelovanje s 
kolegi  

ženske 3,4629 0,84734  
0,288 

 
0,592 -0,167 713 0,868 

moški 3,4815 0,80272 

Izpopolnjevanje 
znanja in lastne 
izkušnje 

ženske 4,1799 0,60523 
0,045 0,832 2,839 714 0,005 

moški 3,9524 0,63106 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus 
enakosti variance t-preizkusa 
 
 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom 
učencev. Doktorska disertacija. 

 
 

 
 

Preglednica 2.3: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje glede na delovno dobo strokovnih delavcev 
– povprečne vrednosti 
Delovna doba  x̅ SD 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
formalno izobraževanje 

od 1 do 3 let 3,1354 1,17656 

od 4 do 6 let 3,0000 0,99887 

od 7 do 18 let 2,9058 1,25674 

od 19 do 30 let 2,8671 1,21915 

več kot 30 let 3,0351 1,08229 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
sodelovanje s kolegi 

od 1 do 3 let 3,7525 0,73848 

od 4 do 6 let 3,6467 0,83682 

od 7 do 18 let 3,4928 0,82081 

od 19 do 30 let 3,3747 0,82783 

več kot 30 let 3,4562 0,94659 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje 

od 1 do 3 let 4,0707 0,60815 

od 4 do 6 let 3,9433 0,61409 

od 7 do 18 let 4,1693 0,61531 

od 19 do 30 let 4,1774 0,60141 

več kot 30 let 4,2262 0,60886 

 
 
 
 
 
 
 
Preglednica 2.4: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje glede na delovno dobo učiteljev – Levenov 
preizkus 
Delovna doba Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Formalno izobraževanje 2,548 4 610 0,038   // 

Sodelovanje s kolegi 2,048 4 710 0,086 2,429 0,046 // 

Izpopolnjevanje znanja in 
lastne izkušnje 

0,222 4 711 0,926 2,124 0,076 
 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno dobo: 1 – od 1 do 3 let; 2 – od 4 do 6 let; 3 
– od 7 do 18 let; 4 – od 19 do 30 let; 5 – več kot 30 let. 
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Preglednica 2.5: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje glede na stopnjo izobrazbe strokovnih 
delavcev – povprečne vrednosti 
Stopnja izobrazbe  x̅ SD 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
formalno izobraževanje 

višja 2,6389 1,08074 

visoka strokovna 3,5222 1,34646 

visoka univerzitetna 2,9674 1,21212 

spec., mag., dr. 3,5370 1,05495 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
sodelovanje s kolegi 

višja 3,4843 0,81706 

visoka strokovna 3,5392 0,86508 

visoka univerzitetna 3,4540 0,85849 

spec., mag., dr. 3,4722 0,71458 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
izpopolnjevanje znanja in lastne 
izkušnje 

višja 4,1274 0,60146 

visoka strokovna 4,2059 0,61669 

visoka univerzitetna 4,1612 0,60856 

spec., mag., dr. 4,4259 0,73035 

 
 
 
 
 
 
 
Preglednica 2.6: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje glede na stopnjo izobrazbe strokovnih 
delavcev – Levenov preizkus 
Stopnja izobrazbe Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Formalno izobraževanje 0,879 3 611 0,452 5,633 0,001 
(1-3) 0,019 
(1-4) 0,016 

Sodelovanje s kolegi 0,409 3 711 0,747 0,105 0,957  

Izpopolnjevanje znanja in 
lastne izkušnje 0,101 3 712 0,959 1,355 0,256 

 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno dobo: 1 – višja; 2 – visoka strokovna; 3 – 
visoka univerzitetna; 4 – spec., mag., dr. 
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Preglednica 2.7: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje glede na strokovni naziv učiteljev – 
povprečne vrednosti 

Strokovni naziv  x̅ SD 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
formalno izobraževanje 

brez naziva 3,2025 1,19324 

mentor 2,7075 1,15622 

svetovalec 2,9964 1,21119 

svetnik 2,9268 1,17500 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
sodelovanje s kolegi 

brez naziva 3,7482 0,77742 

mentor 3,4784 0,80368 

svetovalec 3,3728 0,88024 

svetnik 3,4965 0,76992 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje pouka: 
izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje 

brez naziva 4,0816 0,61723 

mentor 4,1486 0,56874 

svetovalec 4,1618 0,64560 

svetnik 4,3542 0,49896 

 
 
 
 
 
 
 
Preglednica 2.8: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje glede na strokovni naziv učiteljev – 
Levenov preizkus 
Strokovni naziv Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Formalno izobraževanje 0,097 3 611 0,961 4,303 0,005 (1-2) 0,006 

Sodelovanje s kolegi 1,374 3 711 0,250 5,026 0,002 (1-3) 0,001 

Izpopolnjevanje znanja in 
lastne izkušnje 

3,814 3 712 0,010 // // 
(1-4) 0,032 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
*Skupine strokovnih delavcev glede na strokovni naziv: 1 – brez naziva; 2 – mentor; 3 – 
svetovalec; 4 – svetnik.  
 
 
 
 
 
 



Pečar, M. (2018). Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom 
učencev. Doktorska disertacija. 

 
 

 
 

Preglednica 2.9: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje glede na delovno mesto učiteljev – 
povprečne vrednosti 
Delovno mesto  x̅ SD 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje 

vzgojitelji 3,5196 1,05719 

učitelji razrednega pouka 3,0752 1,14481 

učitelji predmetnega pouka 2,7165 1,22555 

drugi 3,0617 1,23616 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi 

vzgojitelji 3,5952 0,74269 

učitelji razrednega pouka 3,4352 0,87264 

učitelji predmetnega pouka 3,4674 0,81193 

drugi 3,7284 0,83608 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in 
lastne izkušnje 

vzgojitelji 4,2460 0,54165 

učitelji razrednega pouka 4,2082 0,60133 

učitelji predmetnega pouka 4,0781 0,61809 

drugi 4,3580 0,60571 

 
 
 
Preglednica 2.10: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje glede na delovno mesto učiteljev – Levenov 
preizkus 
Delovno mesto Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Formalno izobraževanje 1,412 3 611 0,238 5,979 0,001 
(1-3) 0,041 
(2-3) 0,002 

Sodelovanje s kolegi 0,576 3 711 0,631 1,200 0,309  

Izpopolnjevanje znanja in 
lastne izkušnje 

0,188 3 712 0,905 3,704 0,012 (2-3) 0,036 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
 **Skupine strokovnih delavcev glede na delovno mesto: 1 – vzgojiteljice; 2 – učitelji 
razrednega pouka; 3 – učitelji predmetnega pouka; 4 – drugi. 
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Preglednica 2.11: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje glede na velikost šole – povprečne 
vrednosti 

Velikost šole  x̅ SD 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje 

kombinirani oddelki 3,1327 1,11023 

en oddelek v generaciji 2,8476 1,13419 

dva oddelka v generaciji 2,9969 1,24190 

več kot dva oddelka v generaciji 2,8175 1,18378 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi 

kombinirani oddelki 3,8142 0,73226 

en oddelek v generaciji 3,5067 0,80584 

dva oddelka v generaciji 3,4383 0,85247 

več kot dva oddelka v generaciji 3,3817 0,85845 

Vloga oblik izobraževanja pri 
usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in 
lastne izkušnje 

kombinirani oddelki 4,3033 0,49395 

en oddelek v generaciji 4,0645 0,62640 

dva oddelka v generaciji 4,2026 0,58251 

več kot dva oddelka v generaciji 4,1156 0,65710 

 
 
 
Preglednica 2.12: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje glede na velikost šole – Levenov preizkus 
Velikost šole Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Formalno izobraževanje 1,184 3 611 0,315 1,475 0,220  

Sodelovanje s kolegi 1,332 3 711 0,263 4,487 0,004 
(1-3) 0,009 
(1-4) 0,002 

Izpopolnjevanje znanja in 
lastne izkušnje 

1,562 3 712 0,197 3,051 0,028 // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
**Skupine strokovnih delavcev glede na velikost šole: 1 – kombinirani oddelki; 2 – en 
oddelek v generaciji; 3 – dva oddelka v generaciji; 4 – več kot dva oddelka v generaciji. 
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Preglednica 2.13: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje glede na to, ali so se učitelji že dodatno 
usposabljali za prilagajanje pouka – t-preizkus 
Dodatno 
usposabljali za 
prilagajanje 
pouka 

  Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 
 

  x̅ SD F p t g p 

Formalno 
izobraževanje 

Da.  2,9325 1,24259 4,030 0,045 0,176 588,457 0,860 

Ne. 2,9154 1,13988 

Sodelovanje s 
kolegi 

Da.  3,5008 0,83404 0,153 0,696 1,259 710 0,208 

Ne. 3,4205 0,85656 

Izpopolnjevanje 
znanja in lastne 
izkušnje 

Da.  4,2580 0,57808 2,667 0,103 5,009 711 0,000 

Ne. 4,0303 0,63067 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus 
enakosti variance t-preizkusa 
 
 
 
 
 
Preglednica 2.14: Dimenzije vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: formalno izobraževanje, vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: sodelovanje s kolegi in vloga oblik izobraževanja pri usposobljenosti za prilagajanje 
pouka: izpopolnjevanje znanja in lastne izkušnje glede na to, ali imajo izkušnje z učenci z 
dodatno strokovno pomočjo – t-preizkus 
Izkušnje z učenci z 
dodatno strokovno 
pomočjo 

  
Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 
 

  x̅ SD F p t g p 

Formalno 
izobraževanje 

Da.  2,9305 1,19108 
1,681 0,195 0,588 610 0,557 

Ne. 2,8225 1,28063 

Sodelovanje s kolegi 
Da.  3,4694 0,84921 

0,270 0,603 0,461 709 0,645 
Ne. 3,4180 0,79304 

Izpopolnjevanje znanja 
in lastne izkušnje 

Da.  4,1674 0,61365 
0,380 0,538 0,987 710 0,324 

Ne. 4,0885 0,56886 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus 
enakosti variance t-preizkusa 
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8.4.3 Učiteljevo zaznavanje lastnega dela, vrednotenja njihovega dela in 
poklica ter zadovoljstva s poklicem 

 
Preglednica 3.1: Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem 
pristopu, vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo 
zadovoljstvo s poklicem – statistično pomembne razlike glede na socialno-demografske 
značilnosti učiteljev 

 

DIM33_1: 
Učiteljevo poučevanje, ki 
temelji na individualiziranem 
pristopu 

DIM33_2: 
Vrednotenje učiteljskega 
poklica – učenci, starši, 
družba 

DIM33_3: 
Učiteljevo 
zadovoljstvo s 
poklicem 

Spol ženske višje kot moški moški višje kot ženske  

Delovna doba 
več kot 19 let višje  
kot 4–6 let 

več kot 19 let (19–30, nad 
30) višje kot 4–6 let; 
več kot 7 let (7–18, 19–30, 
nad 30) višje  
kot do 3 leta 

več kot 19 let 
(19–30 in nad 
30) višje kot 7–
18 let 

Stopnja 
izobrazbe 

 
spec., mag., dr. višje  
kot višja in visoka uni. 

 

Strokovni 
naziv 

svetovalec in svetnik višje 
kot brez naziva 

svetovalec in svetnik višje kot 
brez naziva; 
svetov. višje kot mentor 

svetnik višje kot 
brez naziva, 
mentor in 
svetovalec  

Delovno mesto 
učitelji RP višje kot učitelji 
PP in drugi 

učitelji RP višje kot učitelji PP  

Velikost šole  
dva odd. in več višje kot en 
odd.  

 

Že usposabljali 
so se usposabljali  
višje, kot se niso 

  

Izkušnje – 
DSP 

   

 
Preglednica 3.2: Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 
vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem glede na spol učiteljev – t-preizkus 

Spol   
Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 
 

  x̅ SD F p t g p 

Učiteljevo 
poučevanje, ki 
temelji na 
individualiziranem 
pristopu  

 
ženski 

4,1375 0,47027 
 

0,501 
 

 
0,479 

 
2,518 721 0,012 

moški 3,9806 0,49592 

Vrednotenje 
učiteljskega 
poklica – učenci, 
starši, družba  

ženski 3,6297 0,51700 
 

1,510 
 

 
0,220 

 
-2,024 721 0,043 

moški 3,7698 0,60459 

Učiteljevo 
zadovoljstvo s 
poklicem  

ženski 3,7753 0,86473  
1,620 

 

 
0,203 

 
0,964 721 0,336 

moški 3,6667 0,73811 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus 
enakosti variance t-preizkusa 
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Preglednica 3.3: Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 
vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem glede na delovno dobo učiteljev – povprečne vrednosti 

Delovna doba 
 

x̅ SD 

Učiteljevo poučevanje, ki temelji na 
individualiziranem pristopu  

od 1 do 3 let 4,0135 0,48333 

od 4 do 6 let 3,9444 0,46832 

od 7 do 18 let 4,0951 0,48991 

od 19 do 30 let 4,1528 0,45016 

več kot 30 let 4,2409 0,46853 

Vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, 
starši, družba 

od 1 do 3 let 3,3409 0,51848 

od 4 do 6 let 3,4450 0,48258 

od 7 do 18 let 3,6265 0,54715 

od 19 do 30 let 3,6865 0,51794 

več kot 30 let 3,7525 0,45954 

Učiteljevo zadovoljstvo s poklicem 

od 1 do 3 let 3,8485 0,65134 

od 4 do 6 let 3,7267 0,76692 

od 7 do 18 let 3,6044 0,89439 

od 19 do 30 let 3,8310 0,86688 

več kot 30 let 3,9868 0,74673 

 
 
Preglednica 3.4 Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 
vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem glede na delovno dobo učiteljev – Levenov preizkus 
Delovna doba Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Učiteljevo poučevanje, ki 
temelji na 
individualiziranem 
pristopu  

0,288 4 718 0,886 4,352 0,002 
(2-4) 0,040 
(2-5) 0,003 

Vrednotenje učiteljskega 
poklica – učenci, starši, 
družba 

1,086 4 718 0,362 6,305 0,000 
(1-3) 0,030 
(1-4) 0,003 
(1-5) 0,001 

Učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem 

2,440 4 718 0,046 // // (3-4) 0,030 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno dobo: 1 – od 1 do 3 let; 2 – od 4 do 6 let; 3 
– od 7 do 18 let; 4 – od 19 do 30 let; 5 – več kot 30 let. 
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Preglednica 3.5: Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 
vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem glede na stopnjo izobrazbe učiteljev – povprečne vrednosti 
Stopnja izobrazbe  x̅ SD 

Učiteljevo poučevanje, ki temelji na 
individualiziranem pristopu  

višja 4,1524 0,52212 

visoka strokovna 4,2876 0,35586 

visoka univerzitetna 4,0970 0,45373 

spec., mag., dr. 4,3889 0,47486 

Vrednotenje učiteljskega poklica – 
učenci, starši, družba 

višja 3,6772 0,52306 

visoka strokovna 3,6961 0,47593 

visoka univerzitetna 3,6112 0,52420 

spec., mag., dr. 4,0417 0,50911 

Učiteljevo zadovoljstvo s poklicem 

višja 3,9052 0,82413 

visoka strokovna 3,8039 0,83382 

visoka univerzitetna 3,7196 0,85497 

spec., mag., dr. 3,4630 1,03620 

 
 
 
Preglednica 3.6: Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 
vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem glede na stopnjo izobrazbe učiteljev – Levenov preizkus 
Stopnja izobrazbe Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Učiteljevo poučevanje, ki 
temelji na 
individualiziranem 
pristopu  

1,377 3 719 0,249 3,346 0,019 

 
// 

Vrednotenje učiteljskega 
poklica – učenci, starši, 
družba 

,045 3 719 0,987 4,440 0,004 
(1-4) 0,028 
(3-4) 0,004 

Učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem 

1,228 3 719 0,299 3,016 0,029 
// 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno dobo: 1 – višja; 2 – visoka strokovna; 3 – 
visoka univerzitetna; 4 – spec., mag., dr. 
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Preglednica 3.7: Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 
vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem glede na strokovni naziv učiteljev – povprečne vrednosti 
Strokovni naziv  x̅ SD 

Učiteljevo poučevanje, ki temelji na 
individualiziranem pristopu  

brez naziva 3,9883 0,56967 

mentor 4,0733 0,43547 

svetovalec 4,1748 0,46757 

svetnik 4,2662 0,41304 

Vrednotenje učiteljskega poklica – 
učenci, starši, družba 

brez naziva 3,4526 0,61378 

mentor 3,5894 0,49492 

svetovalec 3,7076 0,50953 

svetnik 3,7934 0,48834 

Učiteljevo zadovoljstvo s poklicem 

brez naziva 3,6947 0,83037 

mentor 3,7514 0,79440 

svetovalec 3,7471 0,90640 

svetnik 4,1111 0,73202 

 
 
 
Preglednica 3.8: Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 
vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem glede na strokovni naziv učiteljev – Levenov preizkus 
Strokovni naziv Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Učiteljevo poučevanje, ki 
temelji na 
individualiziranem 
pristopu  

1,790 3 719 0,148 6,386 0,000 
(1-3) 0,004 
(1-4) 0,005  

Vrednotenje učiteljskega 
poklica – učenci, starši, 
družba 

1,229 3 719 0,298 8,241 0,000 
(1-3) 0,000 
(1-4) 0,001 
(2-3) 0,044 

Učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem 

2,629 3 719 0,049 // // 
(1-4) 0,016 
(2-4) 0,019 
(3-4) 0,015 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
*Skupine strokovnih delavcev glede na strokovni naziv: 1 – brez naziva; 2 – mentor; 3 – 
svetovalec; 4 – svetnik.  
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Preglednica 3.9: Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 
vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem glede na delovno mesto učiteljev – povprečne vrednosti 
Delovno mesto  x̅ SD 

Učiteljevo poučevanje, ki 
temelji na individualiziranem 
pristopu  

vzgojitelji 4,1869 0,80955 

učitelji razrednega pouka 4,2182 0,45009 

učitelji predmetnega pouka 4,0208 0,44420 

drugi 3,9465 0,50578 

Vrednotenje učiteljskega 
poklica – učenci, starši, 
družba 

vzgojitelji 3,5492 0,69990 

učitelji razrednega pouka 3,7026 0,51649 

učitelji predmetnega pouka 3,5809 0,51540 

drugi 3,5772 0,55225 

Učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem 

vzgojitelji 4,1061 0,84444 

učitelji razrednega pouka 3,8058 0,87431 

učitelji predmetnega pouka 3,6863 0,82206 

drugi 3,8395 0,88371 

 
 
 
Preglednica 3.10: Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 
vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem glede na delovno mesto učiteljev – Levenov preizkus 
Delovno mesto Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Učiteljevo poučevanje, ki 
temelji na 
individualiziranem 
pristopu  

1,647 3 719 ,177 11,538 0,000 
(2-3) 0,000 
(2-4) 0,021 

Vrednotenje učiteljskega 
poklica – učenci, starši, 
družba 

0,236 3 719 0,871 3,400 0,017 (2-3) 0,017 

Učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem 

0,859 3 719 0,462 2,392 0,067  

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
 **Skupine strokovnih delavcev glede na delovno mesto: 1 – vzgojiteljice; 2 – učitelji 
razrednega pouka; 3 – učitelji predmetnega pouka; 4 – drugi. 
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Preglednica 3.11: Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 
vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem glede na velikost šole – povprečne vrednosti 
Velikost šole  x̅ SD 

Učiteljevo poučevanje, ki temelji 
na individualiziranem pristopu  

kombinirani oddelki 4,1887 0,55147 

en oddelek v generaciji 4,1400 0,41767 

dva oddelka v generaciji 4,1009 0,48426 

več kot dva oddelka v generaciji 4,1277 0,46839 

Vrednotenje učiteljskega poklica 
– učenci, starši, družba 

kombinirani oddelki 3,6349 0,61044 

en oddelek v generaciji 3,5020 0,44821 

dva oddelka v generaciji 3,6612 0,51892 

več kot dva oddelka v generaciji 3,6960 0,54091 

Učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem 

kombinirani oddelki 3,8571 0,88134 

en oddelek v generaciji 3,6693 0,86831 

dva oddelka v generaciji 3,7397 0,89123 

več kot dva oddelka v generaciji 3,8297 0,78416 

 
Preglednica 3.12: Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 
vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem glede na velikost šole – Levenov preizkus 
Velikost šole 

Levenov preizkus ANOVA 
Post Hoc 

Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Učiteljevo poučevanje, ki 
temelji na individualiziranem 
pristopu  

1,159 3 719 0,325 0,685 0,562  

Vrednotenje učiteljskega 
poklica – učenci, starši, 
družba 

1,431 3 719 0,233 3,984 0,008 
(2-3) 0,024 
(2-4) 0,005 

Učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem 

1,238 3 719 0,295 1,300 0,273  

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
**Skupine strokovnih delavcev glede na velikost šole: 1 – kombinirani oddelki; 2 – en 
oddelek v generaciji; 3 – dva oddelka v generaciji; 4 – več kot dva oddelka v generaciji. 
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Preglednica 3.13: Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 
vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem glede na to, ali so se učitelji že dodatno usposabljali za prilagajanje pouka – t-
preizkus 
Dodatno 
usposabljali za 
prilagajanje pouka 

  
Levenov 
preizkus  

T-preizkus* 
 

  x̅ SD F p t g p 

Učiteljevo 
poučevanje, ki 
temelji na 
individualiziranem 
pristopu  

 
Da.  

4,1698 0,47280 

0,301 ,583 2,983 718 0,003 
Ne. 4,0638 0,47171 

Vrednotenje 
učiteljskega poklica 
– učenci, starši, 
družba 

 
Da.  

3,6538 0,50980 
2,918 ,088 0,703 718 0,482 

Ne. 3,6259 0,54984 

Učiteljevo 
zadovoljstvo s 
poklicem 

Da.  3,7482 0,86470 
0,222 ,637 -0,633 718 0,527 

Ne. 3,7889 0,84204 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus 
enakosti variance t-preizkusa 
 
Preglednica 3.14: Dimenzije učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, 
vrednotenje učiteljskega poklica – učenci, starši, družba in  učiteljevo zadovoljstvo s 
poklicem glede na to, ali imajo izkušnje z učenci z dodatno strokovno pomočjo – t-preizkus 
Izkušnje z učenci z 
dodatno strokovno 
pomočjo 

  Levenov 
preizkus  

T-preizkus* 
 

  x̅ SD F p t g p 

Učiteljevo 
poučevanje, ki 
temelji na 
individualiziranem 
pristopu  

 
Da.  

4,1249 0,47253 

0,766 0,382 0,117 717 0,907 
Ne. 4,1176 0,48962 

Vrednotenje 
učiteljskega poklica 
– učenci, starši, 
družba 

 
Da.  

3,6337 0,53065 
2,244 0,135 -1,464 717 0,144 

Ne. 3,7344 0,46264 

Učiteljevo 
zadovoljstvo s 
poklicem 

Da.  3,7690 0,84887 
0,387 0,534 0,030 717 0,976 

Ne. 3,7656 0,93091 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus 
enakosti variance t-preizkusa 
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8.4.4 Učiteljevo zaznavanje poučevanja kolegov na šoli, ki temelji na 
individualiziranem pristopu in šolske klime ter odnosov 

 
Preglednica 4.1: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi – statistično pomembne razlike glede na socialno-
demografske značilnosti strokovnih delavcev 

Zaznavanje dela kolegov in 
vzdušja na šoli – dimenzije 

DIM34_1: 
Poučevanje kolegov na šoli, ki 
temelji na individualiziranem pristopu 

DIM34_2: 
Šolska klima in 
odnosi 

Spol   

Delovno mesto   

Stopnja izobrazbe 
višja višje kot  
visoka univerzitetna 

 

Delovna doba 
več kot 30 let višje  
kot 4–6 let 

 

Strokovni naziv   

Velikost šole   

So se že usposabljali   

Izkušnje – DSP   

 
Preglednica 4.2: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi glede na spol učiteljev – t-preizkus 

Spol  
 

 
Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 
 

  x̅ SD F p t g p 

Poučevanje kolegov 
na šoli, ki temelji na 
individualiziranem 
pristopu 

 
ženski 

3,8281 0,61962 
2,320 0,128 0,333 713 0,739 

moški 3,8012 0,52670 

Šolska klima in 
odnosi 

ženski 3,8342 0,67252 

0,150 0,699 –1,057 717 0,291 
moški 3,9272 0,60529 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus 
enakosti variance t-preizkusa 
 
Preglednica 4.3: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi glede na delovno dobo strokovnih delavcev – povprečne 
vrednosti 
Delovna doba  x̅ SD 

Poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na 
individualiziranem pristopu 

od 1 do 3 let 3,9004 0,56749 

od 4 do 6 let 3,6482 0,55429 

od 7 do 18 let 3,7708 0,63947 

od 19 do 30 let 3,8520 0,60288 

več kot 30 let 3,9541 0,57990 

Šolska klima in odnosi 

od 1 do 3 let 3,8788 0,60635 

od 4 do 6 let 3,7233 0,75131 

od 7 do 18 let 3,8187 0,63218 

od 19 do 30 let 3,8501 0,67635 

več kot 30 let 3,9282 0,70208 
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Preglednica 4.4: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi glede na delovno dobo učiteljev – Levenov preizkus 
Delovna doba Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Poučevanje kolegov na 
šoli, ki temelji na 
individualiziranem 
pristopu 

0,265 4 710 0,901 2,928 0,020 

 
(2-5) 0,041 

Šolska klima in odnosi 0,852 4 714 0,493 0,931 0,446  

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno dobo: 1 – od 1 do 3 let; 2 – od 4 do 6 let; 3 
– od 7 do 18 let; 4 – od 19 do 30 let; 5 – več kot 30 let. 
 
 
Preglednica 4.5: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi glede na stopnjo izobrazbe strokovnih delavcev – 
povprečne vrednosti 
Stopnja izobrazbe  x̅ SD 

Poučevanje kolegov na šoli, ki temelji 
na individualiziranem pristopu 

višja 3,9406 0,55770 

visoka strokovna 4,0179 0,53165 

visoka univerzitetna 3,7717 0,61997 

spec., mag., dr. 3,8770 0,82204 

Šolska klima in odnosi 

višja 3,9214 0,66204 

visoka strokovna 4,0625 0,62915 

visoka univerzitetna 3,8036 0,66306 

spec., mag., dr. 3,8472 0,79585 

 
 
Preglednica 4.6: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi glede na stopnjo izobrazbe strokovnih delavcev – Levenov 
preizkus 
Stopnja izobrazbe Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Poučevanje kolegov na 
šoli, ki temelji na 
individualiziranem 
pristopu 

1,359 3 711 0,254 4,169 0,006 

(1-3) 0,007 

Šolska klima in odnosi 0,250 3 715 0,861 2,055 0,105  

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
**Skupine strokovnih delavcev glede na delovno dobo: 1 – višja; 2 – visoka strokovna; 3 – 
visoka univerzitetna; 4 – spec., mag., dr. 
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Preglednica 4.7: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi glede na strokovni naziv učiteljev – povprečne vrednosti 

Strokovni naziv  x̅ SD 

Poučevanje kolegov na šoli, ki temelji 
na individualiziranem pristopu 

brez naziva 3,7942 0,59107 

mentor 3,8609 0,55755 

svetovalec 3,8076 0,64942 

svetnik 3,8490 0,62989 

Šolska klima in odnosi 

brez naziva 3,8502 0,69610 

mentor 3,8822 0,59722 

svetovalec 3,8003 0,71603 

svetnik 3,9397 0,54554 

 
 
 
Preglednica 4.8: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi glede na strokovni naziv učiteljev– Levenov preizkus 
Strokovni naziv Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Poučevanje kolegov na 
šoli, ki temelji na 
individualiziranem 
pristopu 

2,225 3 711 0,084 0,458 0,712 

 

Šolska klima in odnosi 2,024 3 715 0,109 1,072 0,360  

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
*Skupine strokovnih delavcev glede na strokovni naziv: 1 – brez naziva; 2 – mentor; 3 – 
svetovalec; 4 – svetnik.  
 
 
 
Preglednica 4.9: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi glede na delovno mesto učiteljev – povprečne vrednosti 

Delovno mesto  x̅ SD 

Poučevanje kolegov na šoli, ki 
temelji na individualiziranem 
pristopu 

vzgojitelji 4,0748 0,56174 

učitelji razrednega pouka 3,8446 0,62299 

učitelji predmetnega pouka 3,7941 0,58878 

drugi 3,7257 0,72365 

Šolska klima in odnosi 

vzgojitelji 4,1190 0,57347 

učitelji razrednega pouka 3,8467 0,70447 

učitelji predmetnega pouka 3,8191 0,63088 

drugi 3,8300 0,57609 
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Preglednica 4.10: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi glede na delovno mesto učiteljev – Levenov preizkus 
Delovno mesto Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Poučevanje kolegov na 
šoli, ki temelji na 
individualiziranem 
pristopu 

1,889 3 711 0,130 1,776 0,150 

 

Šolska klima in odnosi 2,090 3 715 0,100 1,338 0,261  

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
 **Skupine strokovnih delavcev glede na delovno mesto: 1 – vzgojiteljice; 2 – učitelji 
razrednega pouka; 3 – učitelji predmetnega pouka; 4 – drugi. 
 
 
 
Preglednica 4.11: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi glede na velikost šole – povprečne vrednosti 

Velikost šole  x̅ SD 

Poučevanje kolegov na 
šoli, ki temelji na 
individualiziranem pristopu 

kombinirani oddelki 3,9700 0,58539 

en oddelek v generaciji 3,8615 0,64073 

dva oddelka v generaciji 3,8131 0,58405 

več kot dva oddelka v generaciji 3,7829 0,63516 

Šolska klima in odnosi 

kombinirani oddelki 4,0323 0,67217 

en oddelek v generaciji 3,8563 0,77825 

dva oddelka v generaciji 3,7911 0,66601 

več kot dva oddelka v generaciji 3,8514 0,58916 

 
 
 
Preglednica 4.12: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi glede na velikost šole – Levenov preizkus 
Velikost šole Levenov preizkus ANOVA Post Hoc Test* 

 F g1 g2 p F p p 

Poučevanje kolegov na 
šoli, ki temelji na 
individualiziranem 
pristopu 

2,139 3 711 0,094 1,709 0,164  

Šolska klima in odnosi 3,257 3 715 0,021   // 

*Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili Bonferroni Post Hoc Test, 
ob neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc pa Tamhane Post Hoc Test. 
**Skupine strokovnih delavcev glede na velikost šole: 1 – kombinirani oddelki; 2 – en 
oddelek v generaciji; 3 – dva oddelka v generaciji; 4 – več kot dva oddelka v generaciji. 
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Preglednica 4.13: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi glede na to, ali so se učitelji že dodatno usposabljali za 
prilagajanje pouka – t-preizkus 
Dodatno 
usposabljali za 
prilagajanje 
pouka 

  Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 
 

  x̅ SD F p t g p 

Poučevanje 
kolegov na šoli, ki 
temelji na 
individualiziranem 
pristopu 

 
Da.  
 

 
3,8206 

 
0,64714 

3,908 0,048 -0,293 697,968 0,770 

Ne. 3,8339 0,56539 

Šolska klima in 
odnosi 

Da.  3,8545 0,66858 0,137 0,712 0,569 714 0,569 

Ne. 3,8258 0,66820 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus 
enakosti variance t-preizkusa 
 
 
 
 
Preglednica 4.14: Dimenziji poučevanje kolegov na šoli, ki temelji na individualiziranem 
pristopu in šolska klima in odnosi glede na to, ali imajo izkušnje z učenci z dodatno strokovno 
pomočjo – t-preizkus 
Izkušnje z učenci z 
dodatno strokovno 
pomočjo 

  Levenov 
preizkus 

T-preizkus* 
 

  x̅ SD F p t g p 

Poučevanje 
kolegov na šoli, ki 
temelji na 
individualiziranem 
pristopu 

 
Da.  

 
3,8317 

 
0,61050 

0,151 0,698 0,961 710 0,337 

Ne. 3,7540 0,63588 

Šolska klima in 
odnosi 

Da.  3,8552 0,65654 
1,449 0,229 1,391 713 0,165 

Ne. 3,7328 0,76584 

*Upoštevani so rezultati ustreznega t-preizkusa glede na predhodni Levenov preizkus 
enakosti variance t-preizkusa 
 
 


