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Izvleček 
 
Namen našega raziskovanja je bil osvetliti problematiko vzpostavljanja avtoritete učitelja v 
osnovni šoli in ugotoviti, kako učitelji odreagirajo v primerih rušenja njihove avtoritete.  
Zanimalo nas je tudi, kako avtoriteto učiteljev doživljajo in vrednotijo učenci ter ali se mnenja 
učiteljev in učencev razlikujejo. Namen našega empiričnega raziskovanja je bil primerjati 
različne načine vzpostavljanja avtoritete učiteljev v osnovni šoli in ugotoviti, kako in če sploh 
učitelji odreagirajo v primerih rušenja svoje avtoritete. Zanimalo nas je, ali znotraj določene 
osnovne šole obstajajo učitelji z različnimi načini vzpostavljanja avtoritete in v kolikšni meri te 
razlike v vzgojnih stilih zaznavajo tudi učenci. V ta namen smo izvedli empirično raziskavo z 
uporabo kvantitativne metode zbiranja podatkov z anketnim vprašalnikom za učitelje in učence, 
s priložnostnim vzorcem na eni izmed primestnih osnovnih šol v Sloveniji. Zanimalo nas je, 
kakšno je simbolno dojemanje učitelja z vzpostavljeno avtoriteto  ̶  tako z vidika anketiranih 
učiteljev kot tudi s perspektive anketiranih učencev, in v ta namen smo v anketni vprašalnik 
vključili vprašanje odprtega tipa, ki se nanaša na lastnosti učitelja, ki ima v razredu 
vzpostavljeno avtoriteto. Analiza zbranih odgovorov je pokazala, da učitelji na prvi dve mesti 
uvrščajo doslednost in strokovnost, učenci pa prijaznost in strogost. Z vprašanji v anketnem 
vprašalniku smo raziskovali tudi potencialno povezanost med tipom avtoritete učiteljev in 
načinom umirjanja motečih učencev, ki ga učitelj z določenim tipom avtoritete uporablja, 
vendar pridobljeni podatki ne kažejo specifičnega vzorca povezanosti med načini umirjana in 
sklopi indikatorjev, ki opredeljujejo določen tip avtoritete. Rezultati, pridobljeni s faktorsko 
analizo sklopov indikatorjev za opredeljevanje tipov avtoritete učiteljev, so potrdili in 
vrednostno izrisali obstoj treh glavnih tipov avtoritete učitelja ter jasno korelacijo med 
predvidenimi teoretičnimi okviri določenega tipa avtoritete učitelja. 

 

 
Klju čne besede: 
avtoriteta, tipi avtoritete učiteljev, dejavniki vzpostavljanja avtoritete učitelja v razredu, 
dejavniki rušenja avtoritete učitelja, faktorska analiza  
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Abstract 
 
The purpose of our research was to highlight the problematics of establishing authority of the 
primary school teachers and to determine in what manner teachers react in situations that 
undermine their authority. We also wanted to reveal how teacher’s authority is experienced and 
valued by pupils, and if the opinions of teachers and students differ. The main purpose of our 
empirical research was to compare the different types of establishing authority of teachers in 
elementary schools and to determine if, and in which way, the teachers react in the situations 
that undermine their authority. We were interested in identifying existence of teachers with 
different ways of establishing authority within the particular elementary school, and to inspect 
to what extent these potential differences in the educational attitudes of the teachers are 
perceived by pupils. To this end, we conducted an empirical survey using a quantitative method 
of collecting data with a questionnaire for teachers and students, using convenience sampling 
at one of the suburban primary schools in Slovenia. We also intended to define what is the 
symbolic perception of a teacher with an established authority – both, from the perspective of 
the surveyed teachers, as well as from the perspective of the surveyed pupils, and for this 
purpose we included the question of an open type in the questionnaire, which required them to 
write down three characteristics of a teacher with an established authority. According to the 
results teachers have labelled consistency and professionalism in the first two places, while 
students opted for kindness and strictness as the two of the most significant characteristics of a 
teacher with established authority. Questions in the survey questionnaire also investigated the 
potential correlation between the type of authority of teachers and their strategy of calming 
disruptive pupils, but the obtained data did not show a specific pattern of connection between 
the routines of calming disruptive students and sets of indicators that define a certain type of 
teacher’s authority. The results obtained by factor analysis of sets of indicators for defining 
types of teacher's authority confirmed the existence of three main types of teacher’s authority 
and a clear correlation between the foreseen theoretical frameworks of a particular type of 
authority of the teacher. 
 
Key words: 
Teachers' authority, factors of establishing and maintaining authority in the classroom, factors 
of undermining of teacher's authority, types of teacher's authority, factor analysis 
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Uvod 

 
Že sam naslov nakazuje, da je osrednja tema pričujočega magistrskega dela avtoriteta učitelja. 
Zavedamo se, da je izbrana tema zelo aktualna, saj se z vprašanji, ki se nanašajo nanjo, 
vsakodnevno srečujejo tako starši kot zaposleni v šolah ali posamezniki na vodilnih položajih. 
Dejstvo je, da je avtoriteta problem vzgoje današnjega časa, saj pogosto slišimo, da imajo 
učitelji in ostali strokovni delavci v šolah različne težave pri vzpostavljanju in ohranjanju 
avtoritete. Pojav slabljenja avtoritete učitelja v družbi je za osvetlitev idejnih izhodišč našega 
dela potrebno razumeti širše. Današnji položaj učitelja v družbi je namreč tesno povezan tudi z 
vsesplošno zameglitvijo smisla znanja samega, »kriza avtoritete je namreč predvsem kriza norm 
in vrednot, ki so učiteljem nekdaj podeljevale njihovo avtoriteto. Ko so vse te norme in vrednote 
še veljale, so bili bolj ali manj vsi učitelji nosilci avtoritete, vključno s tistimi, ki so bili kar 
najmanj obdarjeni z 'naravno' avtoriteto« (Blais, Gauchet, Ottawi, 2011, str.137). 
 
Temeljno vodilo našega teoretičnega uvoda je stališče, »da je za avtoriteto učitelja bistveno, da 
si v očeh učenca pridobi avtoriteto z mesta znanja, kot tisti, za katerega se predpostavlja, da 
ve, v katerega učenci verjamejo, ker verjamejo v njegovo znanje, in/ali ker ga spoštujejo kot 
osebo zaradi njegovih ravnanj« (Kovač Šebart, Krek, 2009, str. 189). Če torej natančneje 
opredelimo avtoriteto učitelja kot spreminjajoč se dvosmeren proces, kot relacijo med učencem 
in učiteljem, govorimo o transfernem odnosu, ki pa poteka na institucionalni ravni znotraj 
določenih okvirjev. »Z drugimi besedami, avtoriteta učitelja mora biti utemeljena na tem, čemur 
bomo rekli transferno razmerje med učiteljem in učencem. Ob tem pa učitelj ne sme zanemariti 
dejstva, da njegova avtoriteta v javni šoli vključuje razmerje med učiteljem in učencem, ki ga 
opredeljuje hierarhičnost, to pa pomeni, da je tako glede znanja kot vloge učitelja, ki mora 
voditi pedagoški proces, v odnosu z učencem v nadrejenem položaju« (Kovač Šebart, Krek, 
2009, str. 189).  
 
Z izrazom avtoriteta ne označujemo statičnega statusa, temveč v našem kontekstu ta pojem 
definira aktivnost, razmerje med dvema poloma, gre torej za odnos, ki pa ima svoje zakonitosti: 
»Neenakovreden odnos, v katerem nadrejeni pol določa vsebino odnosa in teži k temu, da bi 
podrejeni pol ta vsebinska določila internaliziral in jih bolj ali manj zavestno (svobodno) sprejel 
za svoja.« (Kroflič, 1997, str. 14) .V tem procesu ima podrejeni pol kljub neenakemu statusu 
aktivno vlogo, njegova aktivnost pa je možna le ob prepoznavanju nadvlade nadrejenega pola. 
V strnjeni obliki lahko opredelimo kratko definicijo avtoritete: »Moč, ki nekemu dejavniku 
omogoča vpliv na druge, predvsem brez uporabe očitne prisile« (Kroflič, 1997, str. 14). 
Avtoriteta je proces, je živ pojem moči, ki jo je potrebno nenehno ohranjati.  
 
Kljub temu da so tradicionalni vzgojni pristopi že davno preminuli, pa se danes znova vse bolj 
zavedamo posredovalne funkcije avtoritete v družbi »v svoji konkretni obliki, kot utelešena in 
reprezentativna, avtoriteta odgovarja neki specifični človekovi potrebi; v vseh različnih 
registrih skupnostnega življenja avtoriteta namreč deluje kot posrednica med individualnim in 
kolektivnim. Prav zato je avtoriteta nujno poosebljena  ̶  posredovanje med individualnim in 
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kolektivnim je namreč nemogoče brez identifikacije, kakorkoli že ta pojem razumemo – a 
vseeno še v svojem temelju nadosebna« (Blais, Gauchet, Ottawi, 2011, str. 129). 
 
Menimo torej, da je prisotnost avtoritete v procesu vzgoje in izobraževanja nujna, saj »je 
avtoriteta edino orodje, ki lahko spravi interes otroka, da vstopi v družbo soljudi, in interes 
skupnosti posameznikov, da jih v družbi zamenja človek, ki bo na višini njihovih skupnostnih 
zahtev« (Blais, Gauchet, Ottawi, 2011, str. 138). Za konstruktivno refleksijo tega fenomena je 
nujno tudi razumevanje in reflektiranje dejavnikov, ki privedejo do vzpostavljanja in ohranjanja 
učiteljeve avtoritete. »Če smo prišli do sklepa, da je v družbenem življenju avtoriteta 
nepogrešljiv dejavnik, je treba ta dejavnik tudi uresničevati, ali drugače, treba je ustvariti pogoje 
za njegovo uresničevanje. Ti pogoji nikoli več ne morejo biti isti kot pogoji, ki so veljali v 
preteklosti. Nove pogoje moramo izgraditi na drugih temeljih in ti temelji so konsenz vseh 
državljanov« (Blais, Gauchet, Ottawi, 2011, str. 140). Avtoriteta nam v takšnih okoliščinah 
predstavlja neke vrste skupni imenovalec, ki omogoča medsebojno spoštovanje v družbi, čeprav 
se odraža na različne načine. Dandanes lahko namreč zaznamo celo vrsto načinov 
vzpostavljanja ali ne-vzpostavljanja avtoritete učiteljev in na njihovi osnovi je možno izrisati 
osnovne tipe učiteljev, ki jih bomo natančneje predstavili v teoretičnem delu naloge.  
 
Kadar govorimo o učiteljevi avtoriteti,  je bistven prenos vednosti in transfer v smislu verovanja 
v vednost. Koncept vednosti je tako potrebno za naše raziskovanje razumeti širše, ne le kot 
vsebino iz učnega načrta, temveč tudi kot vzgojno delovanje in prizadevanje za vsestranski 
razvoj učenčeve osebnosti. Trdimo tudi, da se učitelj kot osebnost torej ne odloči za ta poklic 
zgolj zavestno, torej zato ker se  zaveda, da je strokovno ustrezno usposobljen v določeni stroki, 
temveč tudi zato ker čuti, da se je zmožen oz. poklican se podati v transferni odnos z učenci.  
 
Namen raziskave je ugotoviti, kako prisotnost avtoritete doživljajo in vrednotijo učenci in kako 
učitelji. Razumevanje doživljanja dejavnikov, ki vplivajo na vzpostavitev avtoritete učitelja  s 
strani učencev in učiteljev je namreč ključnega pomena za uspešen in realen oris pedagoških 
procesov in poučevanja. Njihove poglede in mnenja bomo med seboj primerjali v empiričnem 
delu, v katerem bomo med drugim predstavili izsledke anketnih vprašalnikov 
 
 
1.1 Opredelitev koncepta avtoriteta učitelja 

 
 
Čeprav izhajamo iz koncepta avtoritete kot položaja moči v določenem odnosu in izhajamo iz 
neenakega položaja udeležencev odnosa, kjer je en pol podrejen in drugi nadrejen, pa vsekakor 
ne razlagamo koncepta vzpostavljanja učiteljeve avtoritete z represivnimi mehanizmi. »Takšna 
represija, ki jo lahko označimo tudi kot fizično ali psihično nasilje, prej kot avtoriteto vzgojitelja 
izpričuje njegovo radikalno nemoč« (Kovač Šebart, Krek, 2009, str. 187).  
 
Zelo pomembno je, kako posameznik ponotranji določene zapovedi in jih vključi v svoje 
vsakodnevno delovanje, saj sežejo tudi do nezavednega in to so neponovljivi procesi, ki 
zaznamujejo naš nadaljnji odnos do pozicije avtoritete. Ti procesi nas lahko opolnomočijo za 
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osebnostni razvoj ali pa zatrejo našo potrebo po samostojnem delovanju. Avtoriteta je torej za 
nas v učnem procesu nujno potrebna, če želimo vzgajati svobodomiselne in aktivne učence, 
hkrati pa je lahko nevarna. »Koncept avtoritete namreč lahko postane osnova uspešnega 
manipuliranja, v določenem trenutku pa predstavlja oviro pri doseganju najvišjih vzgojnih 
ciljev« (Kroflič, 1997, str. 16). Strinjamo se namreč s tezo, da »o avtoriteti lahko govorimo 
komaj takrat, ko ta ni odvisna od same prisile« (Mackey, 1994; povz. po Kroflič, 1997, str. 15). 
Lacanov koncept pa pravi, da šele podrejeni pol podeli resnično moč avtoriteti, in sicer s tem, 
ko verjame v njen izjemni status v strukturi odnosov (Krofli č, 1997, str. 15).  
 
Koncept vzpostavitve avtoritete v razredu je bil že v preteklosti pogosto različno obravnavan 
in opredeljen, največkrat tudi kritiziran zaradi pridiha prisilnega vcepljanja načel in 'dresiranja' 
posameznika za vstop v družbo. Vendar poudarjamo, »da v resnici nobena od kritik avtoritete 
ne napada avtoritete same na sebi. Vse kritike dejansko napadajo določene zlorabe ali 
nesprejemljive izraze ali oblike avtoritete« (Blais, Gauchet, Ottawi, 2011, str. 173).  
 
Mnogi strokovnjaki (Kerschensteiner, Neill, Steiner, Montessori, Freinet) so na prelomu 19. in 
20. stoletja začeli izpostavljati nujnost reforme pedagoškega delovanja. Tradicionalna šola je 
bila izpostavljena kritikam in tudi učitelji sami so začeli posledično iskati nove, na videz bolj 
humane oblike pristopanja k pedagoškemu razmerju med učiteljem in učencem. Vendar se 
»novi vzgojni koncepti v svoji avtentični obliki lahko uresničujejo le kot alternativni in kot taki 
le kot dopolnilne oblike javnega šolstva. Množična javna šola s tem začne izgubljati monotonost 
in didaktično uniformiranost« (Berčnik, 2007, str. 153). Morda prav zato dandanes zaznavamo 
veliko različnih načinov in dejavnikov vzpostavljanja avtoritete med učitelji. Posledično 
opažamo, da proces šolanja za učence ni več le obdobje, ko lahko pridobijo določena znanja in 
ponotranjijo sistem družbeno sprejetih pravil, temveč je temeljna naloga šolanja prav izražanje 
otrokove individualnosti in razvijanje njegove izvirnosti in edinstvenosti. Sodobna šola se je 
torej zelo oddaljila od tradicionalnih načinov poučevanja in vzpostavljanja avtoritete učitelja v 
razredu, sprašujemo pa se, kako te spremembe dejansko vplivajo na učence in na njihov 
osebnostni razvoj. Zanima nas tudi, ali je današnji odnos med učitelji in učenci res bolj 
enakovreden in svobodoumen ali se kot tak le predstavlja. 
 
Moramo izpostaviti dejstvo, da so že v zgodnjih osemdesetih letih pojavile kritike permisivne 
vzgoje, Christopher Lasch (2012) je vlogo permisivne vzgoje povezal z nastankom nove oblike 
psihološke subjektivnosti – patološkega narcisizma. »Temeljna Lacheva teza je, da pri 
patološkem narcisizmu ideal jaza, ki ga predstavljajo ponotranjena pričakovanja drugih, 
zamenja agresivni, samouničevalski nadjaz. Tako je zlom avtoritete proizvedel posameznika, 
ki ne ponotranja zakona in ni več zavezan zunanjim, zahtevanim moralnim normam (idealu 
jaza) […] Subjekt tako ni več podrejen ničemur zunaj sebe, ni več zavezan simbolni avtoriteti 
ideala jaza, omogočen naj bi mu bil svoboden razvoj lastnih potencialov, brez zunanje 
represije« (Salecl, 2010, str. 137–138). Ne le da na določenih mestih permisivna vzgoja ruši 
učiteljevo avtoriteto, temveč tudi vzgaja posameznike, ki se zaradi pomanjkanja jasno 
določenih pravil razvijejo v negotove osebnosti, kar je za spoštljivo sobivanje v družbi še toliko 
bolj zaskrbljujoče. Posameznik je v permisivno naravnani potrošniški družbi vse bolj obdan s 
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podobami sladkega življenja in hitrega uspeha, obenem pa doživlja vse večje nelagodje v vsem, 
kar ima. 
 
Nadalje Lasch izpostavi tudi dejstvo, da »izkušnje z avtoriteto – v šoli, na delovnem mestu, na 
političnem parketu – nato samo še zaokrožijo državljanovo urjenje v tihem, a nelagodnem 
sprejemanju oblik nadzora. Tukaj pa družbeni nadzor spet ne spodbuja niti neomejenega 
zadovoljevanja lastnih potreb niti samokritičnih občutkov krivde, ki jih je nekdaj vsiljeval 
moralistični nadjaz, temveč tesnobo, negotovost in nenehno nezadovoljstvo. Avtoritete v šolah, 
poslovnih korporacijah in na sodiščih skrivajo svojo moč za masko dobrohotnosti« (Lasch, 
2012, str. 212). 
 
Določene skupine moči torej še vedno obvladujejo celotno dogajanje, le da se njihovi izvajalci 
nadvlade in kontrole pojavljajo v vlogi prijaznih pomagačev. Tako neposredno ne vsiljujejo 
discipline, reda, visokih zahtev in pričakovanj do posameznika. Kljub temu pa so to ključni 
pojmi za posameznikov razvoj in opolnomočenje, brez teh sposobnosti ni ne samostojnosti 
posameznika ne njegovega lastnega odločanja.  
 
Kot poudari avtor, je videz permisivnosti le »krinka za nepopustljiv sistem nadzora, ki je toliko 
učinkovitejši, kolikor se izogiba neposrednim konfrontacijam med avtoritetami in ljudmi, ki 
jim skušajo vsiliti svojo voljo. Ker konfrontacije odpirajo načelna vprašanja, avtoritete vselej, 
kadar je to mogoče, prenesejo ukrepe discipliniranja na koga drugega, same pa se izdajajo za 
svetovalce, osebe, na katere se človek v stiski lahko obrne.« (Lasch, 2012, str. 213). 

 
Glede na pestrost dojemanja koncepta avtoritete učitelja skozi čas opažamo, da je v sodobni 
družbi mnogo dejavnikov, ki nanjo posredno ali neposredno vplivajo. Zanima nas predvsem, 
kako različni načini vzpostavljanja avtoritete učitelja vplivajo na simbolno vrednotenje 
koncepta  avtoritete pri učencih in kako svoje načine vzpostavljanja avtoritete dojemajo učitelji. 
»Vsaka konkretna oblika avtoritete, kjerkoli se že pojavlja, v sebi vedno združuje dve lastnosti, 
ki sta na videz nezdružljivi in izhajata iz človeško-družbenih korenin avtoritete: vsaka avtoriteta 
je hkrati utelešena in reprezentativna. Natanko zato je avtoriteta tako paradoksalen in 
skrivnosten pojav« (Blais, Gauchet, Ottawi, 2011, str. 127). Reprezentativna je zato, ker 
konkretni nosilec določene avtoritete vedno deluje v imenu nečesa, kar ga presega, je 
neotipljivo in katerega razsežnosti se ne omejujejo zgolj na trenutno prezentacijo. Nosilec 
avtoritete je vedno zavezan nekemu višjemu vodilu, ki ga kot posameznik pooseblja in udejanja.  
 
Pa vendar se ta neopredeljiva dimenzija avtoritete uteleša prav v svojstvenosti in suverenosti 
posameznika, ki jo uteleša. Izpostaviti moramo tudi, da je za posameznika, ki stremi k 
udejanjanju tistega, kar ga presega, ključno, da ima za to tudi določene sposobnosti. 
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1.2 Poučevanje in transferni odnos med učiteljem in učencem 
 
 
Sedaj bomo s pomočjo nekaterih konceptov iz psihoanalize (s tem nikakor ne zagovarjamo 
izenačevanja psihoanalize in vzgoje, skozi primerjavo določenih struktur, ki se manifestirajo 
na obeh področjih želimo izpostaviti le nekaj povezav med obema pojmoma) poskušali 
opredeliti pojem poučevanja in utemeljiti našo tezo, da transfer vpliva na proces poučevanja.  
 
V tem kontekstu ima za nas poučevanje dva pomena, prvi je povezan s tradicionalnim 
mišljenjem, da je poučevanje prenašanje neke določene vednosti ali učnih vsebin, ki se jih 
učenci naučijo v šoli. Drugi pomen pa razkriva, da v procesu poučevanja hkrati poteka še nek 
prenos, ki poteka na ravni nezavednega (transfer) in povzroča vzgojne učinke poučevanja, 
čeprav to ni njegov prvotni cilj. Kadar omenjamo ali zaznamo  besedo poučevanje, najprej 
pomislimo na prenašanje znanja, vednosti, na pomnjenje in konstruiranje učnih vsebin. Pa 
vendar gre tu za veliko več kot le za strogo posredovanje določenih znanj. Če bi šlo zgolj za 
posredovanje, memoriranje in reprodukcijo nekega določenega obsega učnih vsebin, potem 
razvoj učečega v  samostojnega posameznika tu nima nobene priložnosti. Vloga in naloga 
transferja pri procesu poučevanja je prav v tem, da v pedagoške procese in diskurz vključi 
razsežnost vplivov nezavednega.  
 
Freud je skozi leta svoje klinične prakse razvil bolj natančno koncepcijo transferja. Osredotočil 
se je le na pojem transferja v psihoanalizi, vendar so določeni pojmi zanimivi tudi za jasnejše 
dojemanje 'pedagoškega transferja', ki je za nas ključnega pomena. Freud med drugim izpostavi, 
da je »posebnosti transferja na zdravnika, zaradi katerih transfer po intenzivnosti in načinu 
presega tisto, kar je mogoče stvarno in racionalno utemeljiti, postanejo razumljive šele, če 
preudarimo, da transferja niso proizvedle samo predstave zavestnih pričakovanj, temveč tudi 
zadržane ali nezavedne predstave« (Freud, 2005, str. 93). Sama ideja koncepta nezavedne 
razsežnosti stika med učencem in učiteljem  je zelo večplastna in  tudi skrivnostna.  Freud je  
označil poklic učitelja kot enega izmed nemogočih poklicev, »skorajda se zdi, kot da je 
analiziranje tretji od tistih "nemogočih" poklicev, pri katerih lahko že od vsega začetka 
pričakujemo nepopoln uspeh. Druga dva, že dolgo znana poklica, sta vzgajanje in vladanje« 
(Freud, 2005, str. 327). Zapisanega ni nujno potrebno razumeti tako, da je vzgoja nemogoča po 
svojem bistvu, ampak se po našem mnenju bolj nanaša na vprašanje njenih neposrednih 
učinkov, ki v tem procesu nastanejo – nikoli namreč ne vemo, kakšen bo odziv in kakšni bodo 
nadaljnji postopki. Če povzamemo, pri vzgoji je temeljni cilj vzgoja, a nikoli ne vemo vnaprej, 
kakšen bo končni razplet. In prav to je srž transferja, ki je v procesu vzgoje in poučevanja 
prisoten, podamo se v to razmerje, ker verjamemo vanj, se mu prepustimo, čeprav ne vemo, v 
kaj natanko se poglabljamo. 
 
Transfer v psihoanalitičnem smislu nastane, ko se želja pripne na prav poseben element, na 
osebo terapevta. Gre za transfer, ki nastane, ko pacient svojo željo naslovi na analitika samega. 
Poudariti želimo, da je v tem okviru pomemben ne posamezni analitik kot oseba, ampak 
označevalec analitika, torej ne njegove osebne lastnosti, temveč njegova vloga. Tudi mi smo s 
tem namenom že predhodno mesto avtoritete učitelja določili prav z oznako subjekta, ki ve, saj 
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po našem mnenju učitelju prav ta simbolna vloga omogoča vzpostavljanje 'pedagoškega 
transferja'. Torej utemeljujemo, da je za transferno razmerje med učencem in učiteljem nujna 
prisotnost avtoritete, nadrejenega pola. 
 
V svojem spisu Sofist, ali o transferju Dolar neujemljivost opredelitve tovrstne predanosti 
transfernemu razmerju zameji z mislijo: »da bi nas lahko vodila stvar sama, ji moramo prav 
tako 'nasesti', se ji pustiti zapeljati, verjeti, da je stvar sama, storiti korak brez pokritja, zastaviti 
košček ljubezni, ki je pred modrostjo in njen pogoj. Če umanjka transferna garancija, pa se 
znajdemo v brezopornem svetu ponaredkov in simulakrov« (Dolar, 1993, str. 58). 
 
Sedaj je počasi vse bolj jasno, zakaj menimo, da je transfer ključen element tudi v odnosu med 
učiteljem in učencem. Kroflič transfer opredeli kot »pojav, ki omogoča uspešen stik med 
vzgojiteljem in gojencem,« in pojasni, da je » transfer tisti pojav,  ki omogoča uspešen stik med 
učiteljem in učencem, s tem ko učenec učitelja postavi v vlogo osebe, vredne zaupanja in ji 
dodeli avtoriteto. Zaradi transferja učenec učitelju zaupa in želi slediti njegovi avtoriteti. Takšen 
položaj učitelju omogoča vzgojno vplivanje, saj ga nujno postavi na mesto objekta 
identifikacije, torej v nadrejen položaj v vzgojno-izobraževalnem odnosu« (Kroflič, 1997, str. 
69). Ko je vzpostavljen transferni odnos, je učitelju  s strani učenca podeljena moč za vodenje, 
obenem pa je nanj položena tudi odgovornost, da opremi učenca z mehanizmi za postopno 
osamosvajanje. Če se učitelj te odgovornosti ne zaveda, se lahko transferni odnos izkaže kot 
moteč, saj če učitelj želi »ohraniti vodstveno vlogo, je transfer seveda dobrodošel. Ko pa 
poskuša otroka spodbuditi za sprejemanje enakovrednejšega položaja v odnosu, se transfer 
izkaže za glavno oviro« (Kroflič, 1997, prav tam). 
 
Že Gogala je v opisu poklica vzgojitelja omenil pomembnost kontakta med vzgojiteljem in 
gojencem ter izpostavil: »vsako vzgojiteljevo vzgojno dejanje, opozarjanje, opominjanje, 
grajanje, navduševanje itd. nam je v tem smislu premišljeno, najprej preudarjeno, hotno in skoro 
tendenciozno. Vzgojitelj sam se nam zdi kot vzgojno preračunljiv človek, ki se čuti stalno v 
funkciji vzgojitelja in ki je zato večkrat zelo neživ in premalo neposreden. To neživljenjskost 
namenskega vzgojitelja čutimo zlasti iz njegove izumetničene metodičnosti pri vzgajanju, s 
čimer mislimo na različna metodična sredstva, katerih se poslužuje, da bi bilo vzgojno 
prizadevanje uspešno« (Gogala, 2005, str.84).  Učitelj torej opravlja namensko vzgajanje, to pa 
ima določen vzgojni cilj in namen. Kontakt med učiteljem in učencem pa tako kot avtoriteta ni 
samoumeven in učitelj ne more enostavno računati nanj, četudi je izpolnil vse pogoje. Odvisen 
je namreč od množice drobnih pogojev, ki ga »pospešujejo, ovirajo ali celo onemogočijo ter 
uničijo« (Gogala, v Krneta idr., 1994, str. 569). Vemo pa, da je kontakt odvisen od učiteljeve 
osebnosti, zanimivosti učne snovi, načina učiteljevega metodičnega dela in vsebinskega 
bogastva, ključni pogoji za kontakt pa so trije odnosi; učiteljev odnos do učencev, do dela in do 
učnih predmetov ter njegov odnos do pedagoškega dela (Gogala, v Krneta idr., 1994, str. 569) 

Proces postopnega osvobajanja učenca od avtoritete učitelje z vidika učitelja najlažje orišemo 
z izjavo »učitelji morajo učiti na tak način, da jih učenci jemljejo le kot začasne avtoritete, ki 
jih lahko pogrešijo, ko odrastejo. Dober učitelj je torej oseba, ki se vedno trudi, da bi izgubil 
službo.« (Hirst in Peters, v Kroflič, 1997, str. 336).  
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Nujnost razvijanja samostojnega razmišljanja učencev in njihovega kritičnega odzivanja na 
pobude učitelja zasledimo tudi v sledečem razmišljanju: »Dokler otrok ne bo odpravil slepe 
vere v nezmotljivost učitelja, učbenika, ter s tem brezpogojno transferno navezavo, ne bo 
sposoben samostojnega mišljenja, vrednotenja in odločanja. Pedagog mu mora pri tem aktivno 
pomagati s spodbujanjem samostojnih akcij, včasih pa celo z odrekanjem avtoritarne pomoči. 
Le takšno ozaveščanje in aktivno samoomejevanje lastne avtoritete ter pretirano vsebinsko 
vnaprej določenih vzgojnih ciljev bo zares pripomoglo k otrokovem postopnem 
osamosvajanju«  (Kroflič, 1997, str. 338). 

Zavedamo se, da je šola kot institucija neposredno vpeta v družbeno okolje in je odvisna od 
družbene dinamike, kljub temu pa mora odnos med učiteljem in učencem (p)ostati njeno bistvo, 
ključen dejavnik uspešnega izobraževalnega sistema. Verjamemo, da bi pedagoški procesi s 
tem pridobili na kakovosti in celovitosti. Razsežnosti odnosa med učiteljem in učencem vidimo 
kot temelj učinkovitih pedagoških procesov in  »šolo moramo vrniti učiteljem, učencem in 
njihovemu medsebojnemu odnosu. Vzgoja in izobraževanje se morata vrniti v neposredni 
odnos med učiteljem in učencem. Vse preveč stvari se je nakopičilo med učencem in učiteljem, 
to pa onemogoča resnični medsebojni stik, s tem pa tudi možnost resničnega vzgajanja in 
izobraževanja« (Brajša, 1995, str. 15). 

 

1.3 Načini vzpostavljanja avtoritete učiteljev in tipi avtoritete u čiteljev 
 
 
Čeprav ne moremo nikoli natanko določiti in predpisati korakov, s katerimi bi si učitelj v 
razredu lahko zagotovil uspešno in edino pravo vrsto avtoritete ter tako posledično učencem 
omogočal najučinkovitejše pridobivanje znanja, pa lahko s primerjavo različnih načinov 
vzpostavljana avtoritete določimo različne tipe učiteljev.  
 
C. M. Charles v svoji knjigi Building Classroom discipline (1996) med drugim analizira 
Dreikursov model, ki predpostavlja tri tipe učiteljev glede na način vodenja učnega procesa: 
avtoritarni, permisivni in demokratični tip. Avtoritarnega učitelja Dreikurs opredeljuje kot 
ukazovalnega, kot tistega, ki izvaja pritisk, je dominanten, vsiljuje svoje zamisli, zahteva 
sodelovanje, zavezan je k temu, da se učenci vedejo zgolj po njegovih načelih. O skupnih 
načelih nikoli ne razpravlja, ne mara nasprotovanja, prepričan je, da ima vedno prav. Od svojih 
načel nikoli ne odstopi, četudi so neustrezna. Tak učitelj učencem ne daje prostora za dialog in 
izražanje lastnega mnenja. 
 
Drugi tip učitelja je njegovo nasprotje, to je permisivni učitelj, ki učencem dovoli, da počnejo, 
kar želijo, in jim ničesar ne vsiljuje. Če učencev učna snov ne zanima, jo izloči. Ne vztraja pri 
svojih odločitvah in na nek način odgovornost za aktivnosti med poukom neprestano prelaga 
na učence. Nima jasnih ciljev in učencev ne disciplinira ter ne postavlja meja. Ustvarja učno 
okolje, v katerem učencem ni jasno, kaj učitelj od njih pričakuje, in če sploh resnično želi, da 
učenci njegove zahteve upoštevajo. Zato učenci ne razumejo, da bi se morali včasih potruditi, 
čeprav jih določena učna snov morda ne zanima.  
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Tretji tip je demokratični učitelj, ki predstavlja nasprotje tako prvemu kot drugemu tipu, saj v 
razredu vzpostavlja predvsem vzdušje medsebojnega spoštovanja, sodelovanja in dogovarjanja. 
Goji vzpodbudno in dinamično učno okolje, stremi k porazdeljenosti odgovornosti za učne 
procese med učitelja in učence ter učence sproti seznanja s tem, kar znajo, in tudi s tem, česar 
še ne znajo. V takem okolju učenci razvijajo vrednote medsebojne pomoči in prevzemanja 
odgovornosti za lasten napredek. V knjigi Schulern Gerecht werden (1976) Dreikurs izraziteje 
izpostavi pomembnost demokratičnega tipa učitelja in takšen način vodenja učencev opiše kot 
najbolj učinkovitega za učenčev celostni razvoj, saj se učenec razvije v aktivno osebnost z 
razvitim čutom za kritično mišljenje, ki pa kljub vsemu smiselno upošteva pravila sobivanja v 
družbi.  
 
Bolj poglobljeno različne tipe učiteljev opredeli Bernstein (2013), ki avtoritarnega učitelja 
opiše kot načelno osebo z visokimi pričakovanji in jasno določenimi cilji, včasih še preveč 
jasnimi, saj od njih nikoli ne odstopi. Kategorizira ga kot učitelja, ki učence nagrajuje le z 
dobrimi ocenami, svojega pedagoškega udejstvovanja pa ne podkrepi s spodbujanjem učenca 
za samostojno delovanje in z zanimanjem za učenčev osebnostni razvoj. Ohranja distanco in se 
ne zanima za morebitne težave učencev. Je strog, dosleden, prošnje učencev za pomoč presliši. 
Učno šibkejši učenci ga ne zanimajo, prepričan je v svoj prav, in če učenci njegovemu 
pedagoškemu in strokovnemu diskurzu ne sledijo, to doživlja kot izključno njihov problem. 
 
Drugi, permisivni tip učitelja, Bernstein (2013) loči na dve podskupini. Prvi je tisti, ki vzgojno- 
izobraževalni proces in svoje pedagoško udejstvovanje ter odnos z učenci zanemarja in se vanj 
ne poglablja, iz leta v leto uporablja enake učne pripomočke in pristope, sam deluje po liniji 
najmanjšega odpora in enako pričakuje tudi od svojih učencev. Ne reflektira svojega dela in z 
učenci sobiva v nekem nenapisanem kompromisnem vzdušju nedelavnosti. V takem učnem 
okolju ni izzivov, vedenjske težave pa učitelj ignorira. Kadar bi moral vložiti več truda v 
doseganje postavljenih ciljev pri učencih, raje odneha in se ne obremenjuje s posledicami.  
Tovrstni permisivni tip učitelja bomo v našem raziskovanju imenovali nezainteresirani učitelj.  
 
Druga podskupina definira permisivnega učitelja, ki je sicer prizadeven in dejaven, a se boji 
prizadeti učence z negativnimi izkušnjami v vzgojno-izobraževalnem procesu, zelo splošno 
rečeno bi lahko rekli, da je oz. vedno želi biti enostavno 'prijazen' in ustrežljiv. Boji se, da bodo 
učenci preobremenjeni, dovoli jim, da se sami odločijo, kako in kdaj bodo ocenjeni, ne vrednoti 
njihovih dosežkov, temveč že sam trud. Učne pripomočke poenostavlja z namenom, da učenci 
ne bi vložili preveč napora v razumevanje le-teh. Imenovali ga bomo popustljivi učitelj. 
Tovrstni učitelj čuti strah pred vzpostavljanjem miru in tišine, strah ga je, da bi s svojo 
strogostjo prizadel učence. Okleva pri vzpostavljanju reda v učilnici, četudi to od njega jasno 
pričakujejo celo nekateri učenci. 
 
Nenazadnje Bernstein (2013) opredeli še avtoritativni tip učitelja, ki po temeljnih lastnostih  
sovpada z Dreikursovim konceptom demokratičnega učitelja. Tovrstni tip učitelja je namreč  
izredno predan hierarhičnemu odnosu z učenci in se zanj nenehno trudi, poglablja se v odnos z 
učenci in stoji za svojimi dejanji, ki so vedno smiselna in jih je tudi zmožen argumentirati. 
Šolska pravila učencem predhodno predstavi in tudi razloži, zakaj so nujno potrebna in kakšne 
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so njihove razsežnosti. Po potrebi v oblikovanje razrednih pravil vključi tudi učence, tako da 
do končne oblike pridejo skupaj, preko skupnega dogovora, čeprav ta proces terja več časa in 
učiteljeve odzivnosti. Vrednoti uspeh učencev, ne le njihovega truda, in učence vedno znova 
spodbuja za doseganje višjih ciljev. Cilje objektivno opredeli in realno vrednoti prizadevnost 
učencev.  
 
Učencem ponuja motivirano učno okolje, kjer se zahteva strokovno delovanje vseh vpletenih, 
ki pa po našem mnenju posledično vodi tudi k spoštljivim medsebojnim odnosom med 
udeleženci učnega procesa. Tak učitelj učencev ne vzpodbuja le k memoriranju njegovih 
besednih zvez, temveč jih vabi tudi k izražanju njihovega lastnega mnenja o učnih temah, 
zanima ga odnos učencev do učne snovi. Avtoritativni učitelj prek omogočanja učnih dosežkov 
gradi pozitivno samopodobo učencev in na prvo mesto postavlja skupne cilje v skupini. V 
takšnem učnem okolju je manj prostora za nezdravo tekmovalnost in togo memoriranje vsebin, 
ki učencu same po sebi nič ne pomenijo. 
 
Opredelitev demokratičnega tipa učitelja kot sodelovalnega in spodbudnega za aktivnosti 
učencev navaja tudi Pšunder (1994, str. 33), ki demokratični vzgojni stil opiše kot partnerskega, 
v katerem so »komunikacije dvosmerne, učenec je v položaju subjekta. Učitelj pri podajanju 
snovi snubi učence k sodelovanju, jih spodbuja, sprašuje in skupno stopajo po poti do cilja«.  
Avtoritativni učitelj si torej prizadeva vzgajati aktivne učence, ki pa se zavedajo, da so del 
skupnosti in da je nujno, da v njej vsak član skupine najde prostor za svoje delovanje in 
izražanje. 
 
V empiričnem delu naloge bomo v nadaljevanju predstavili  našo kategorizacijo tipov avtoritete 
učiteljev, pri kateri smo se oprli na navedene avtorje in se osredinili na tri osnovne tipe avtoritete 
učiteljev: avtoritarni, permisivni (popustljivi in nazainteresirani tip), avtoritativni oz. 
demokratični tip avtoritete učitelja. Za vsak tip avtoritete učitelja smo določili 5 indikatorjev, 
ki ga po našem mnenju najbolje definirajo in povzamejo njegov način vzpostavljanja avtoritete. 
 
Indikatorji, ki smo jih izbrali za določanje tipa avtoritete posameznega učitelja, so navedeni v 
sledečem zapisu. 
 
Avtoritarni tip avtoritete učitelja 

- Ne zanima ga, če nam je težko, od nas pričakuje, da se bomo potrudili. 
- Rad ima le učence, ki ubogajo, drugi ga motijo, ne mara jih. 
- Učitelj učencem sam predstavi pravila, o njih ni razprave in sam od pravil nikoli ne 

odstopi. 
- Učitelj ne prenese, da mu kdo nasprotuje. 
- Učitelj pričakuje, da ga ubogamo, tudi če njegove odločitve niso pravične. 

 

Demokratični tip avtoritete učitelja 

- Učitelj nas pogosto preseneti s svojim znanjem.   
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- O pravilih se najprej pogovorimo, potem pa se o njih ne moremo več pogajati. 
- Učitelju zaupamo, ker vedno smiselno upošteva dogovorjena pravila. 
- Učitelja spoštujemo, vendar ga imamo radi, kar se za nas trudi. 
- Učitelj nas spodbuja pri učenju, čeprav je resnicoljuben in nam razloži, kaj znamo in 
česa še ne.   
 

Permisivni popustljivi tip avtoritete učitelja 

- Učitelj nam pušča svobodo, ker pravila zanj niso pomembna. 
- Učitelj nas nikoli ne prisili, da bi pri pouku delali nekaj, česar nočemo. 
- Učenci se z učiteljem lahko o vsem pogajajo. 
- V razredu imajo moč učenci, ne učitelj. 
- Učitelja ne moti nemir v razredu, zanj je bolj pomembno, da delamo, kar želimo. 

 

Permisivni nezainteresirani učitelj 

- Učitelja bolj zanimajo vse druge stvari kot šola in učenci. 
- Če bi se učitelj v odnosu do učencev moral potruditi, da bi nekaj dosegel, jim raje 

popusti.   
- Raje se ne zmeni za vedenje učencev, ki se neprimerno vedejo, kot da bi poskusil 

vzpostaviti red. 
- Učitelj pri pouku ni zahteven in mu je vseeno, če se pri urah dolgočasimo. 
- Učitelju je v bistvu vseeno, ali kaj delamo ali ne. 

 

1.4 Demokratični tip avtoritete učitelja in samoomejitvena avtoriteta 

 

Dreikurs je v svojem opisu tipov učiteljev zatrdil, da lahko tako avtoritarni kot tudi permisivni 
tip učitelja naredita veliko škode v procesu vzgoje in izobraževanja učencev (slednji po 
njegovem mnenju še celo veliko večjo škodo). Demokratičnega oz. avtoritativnega učitelja pa 
je označil kot tistega, ki zna kar najbolje prisluhniti učencem. Postavlja jim meje in določa trdna 
pravila, a se o njih z učenci posvetuje. Predstavi ga kot tip učitelja, ki si najbolj prizadeva za 
izoblikovanje samostojne osebnosti gojencev. Želimo slediti njegovi iztočnici in skušati 
poiskati povezave med delovanjem avtoritativnega oz. demokratičnega učitelja in razvojem 
samoomejitvene avtoritete pri učencih. 

Verjamemo namreč, da bi razvijanje tovrstnega tipa avtoritete pri učencih pomenil največji 
doprinos k spoštljivemu in aktivnemu sobivanju v sodobni družbi. Podpiramo razmišljanje o 
pomembnosti postopnega opuščanja učenčeve navezanosti na mišljenje učitelja – učenca  mora 
učitelj/vzgojitelj vzgajati do te mere, da se bo v odraščanju »osamosvojil«, da bo začel 
razmišljati s svojo glavo, kar pomeni, da ne bo več potreboval avtoritete učitelja. S tem se bo 
razvil v odgovorno samostojno osebnost in se bo zaradi vzgoje znal sam odločati v moralnih 
situacijah v življenju. Avtoriteta tako predstavlja »edino praktično pot, da kolikor pač mogoče 
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premagamo paradokse, vezane na obvezo svobode. Avtoriteta nam omogoča, da se postavimo 
na stališče posameznika, to je tistega posameznika, ki naj bi ga vzgoja opremila z zmožnostjo, 
da uresničuje svojo svobodo, ne da bi mu prikrivali, da takšna svoboda ni naravno stanje, 
temveč stanje, ki mu ga nalaga družba« (Blais, Gauchet, Ottawi, 2011, str. 138).  

Če učitelj doseže to stopnjo, je bil koncept samoomejitvene avtoritete z njegove strani uspešno 
prenesen na učečega, ki si sam postavi svoje omejitve in razume pomen »svobode«.  

Tudi Glasser (1998) v svoji knjigi Dobra šola navaja, da se demokratični učitelj zaveda »da ni 
čarovnik in nima hitrega zvarka, s katerim bi rešil težave« (Glasser, 1998, str. 127). Takšno 
razmišljanje posreduje učencem in ti se morajo tega zavedati in to upoštevati. Demokratični 
učitelj se loti vseh problemov podobno, in sicer »takšna so dejstva«.  

Učitelj se dosledno odziva, zato učenci hitro ugotovijo, da prekrški niso za učitelja nič 
posebnega in da obvlada situacijo. S tem tovrstni učitelj s svojim delovanjem sporoča učencem, 
da so kršitve njihov problem in ne njegov – učitelj natanko ve, kaj dela, in je vpet v celoten 
proces dogajanja.  

Dinamika samoomejitvene avtoritete se nam vse bolj prikazuje kot sestavni del  demokratičnega 
oz. avtoritativnega delovanja v vzgojnem procesu, saj menimo, da združuje dva na videz 
nasprotujoča si sklopa učenčevih razvojnih potreb. Prvotno upošteva otrokovo potrebo po 
varnosti in ljubezni, iz katere izhaja otrokova potreba po podrejanju avtoriteti, in nato tudi 
potrebo po osamosvajanju in postopnem ukinjanju avtoritarne navezanosti. 

Krofli č (1997, str. 337) osnovne značilnosti samoomejitvene avtoritete predstavi v sledečih 
točkah: 

- Prva naloga avtoritete (ki vzgojo tudi omogoča) je vzpostaviti čustveno stabilen 
pozitiven odnos med vzgojiteljem in gojencem ter otroku ponuditi primarni objekt 
identifikacije. 

- Skladno s procesom psihofizičnega razvoja je treba avtoriteto imaginarnega lika 
zamenjati z avtoriteto simbolne zahteve, podkrepljene z racionalno utemeljitvijo. 

- Spodbujati moramo širitev otrokovih socialnih stikov z vrstniki in drugimi osebami. 
- Spodbujati moramo otrokovo sposobnost moralnega razsojanja in avtoriteto postopoma 

preusmerjati na despersonalizirane objekte identifikacije. 
- Podpirati moramo otrokovo moralno in mišljenjsko osamosvajanje s spodbujanjem 

samostojnega iskanja ustreznih etičnih rešitev, hkrati pa omejevati vpliv lastnih 
modelov reševanja moralnih problemov na otroka. 

- Otroka moramo postopoma vključevati v procese dogovarjanja in odločanja o skupnih 
pravilih bivanja in reševanj problemov. 

- Temelje moralnosti moramo vedno intenzivneje iskati v sposobnosti iskanja skupnih 
interesov v vsaki novi situaciji in ne v stalnih, na avtoriteti navade utemeljenih oblikah 
vedenja. 

- Te visoke cilje moralne vzgoje nam omogoča uresničiti spodbujanje otrokovega 
razumevanja problemov avtoritarne ujetosti, možnosti manipulacije ter težav, 
povezanih z zagotavljanjem prostora lastne svobode, seveda ne na račun omejevanja 
svobode drugega. 
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Vse navedene sestavine koncepta samoomejitvene avtoritete se nam prikazujejo kot temelj 
demokratičnega delovanja učiteljev v osnovnih šolah, se pa zavedamo, da njihovo 
uresničevanje zahteva veliko osebnega razvijanja in angažiranja učiteljev, in da se ga ne da kar 
preprosto po receptu vsiliti v vsakodnevno pedagoško delovanje. 

 

1.5 Ohranjanje učiteljeve avtoritete 

 

Ko si učitelj pridobi ustrezno avtoriteto, je pomembno predvsem, da jo zna tudi ohraniti. Učenci 
znajo izkoristiti trenutke neodločnosti in v hipu zrušiti pridobljeno moč učitelja. Že prej smo 
omenili, da pri pridobivanju avtoritete pri učencih ne gre za statičen naziv, temveč za nenehen 
proces vzpostavljanja in ohranjanja koncepta dveh neenakovrednih polov. 

Predvsem želimo poudariti, da je dober učitelj tisti, ki se zaveda, da je potrebno vedno na 
vsakršno neprimerno obnašanje, preizkušanje učiteljeve avtoritete s strani učencev ali na 
spodkopavanje njegove moči, reagirati takoj. S tem si učitelj vzpostavi spoštovanje s strani 
učencev, saj le-ti vedo, da se učitelj strokovno vede, prevzema vodenje in mu tako posledično 
lahko zaupajo. 

 

Učitelj, ki želi v razredu imeti avtoriteto, mora biti seznanjen z določenimi značilnostmi 
vzpostavljanja avtoritete, saj mu to lahko pomaga pri reševanju vzgojnih težav, neposlušnosti 
učencev in pri opravljanju kvalitetnega dela. Gogala meni, da imajo velik pomen pri 
vzpostavljanju učiteljeve avtoritete osebni način dela, predmet in učna snov. Te dejavnike 
navaja tudi Marentič Požarnik (2000, str. 85), ki poudarja, da je pri vzpostavljanju učiteljeve 
avtoritete zelo pomembna učiteljeva lastna angažiranost, njegov pozitivni osebni odnos do 
predmeta ter pristen in iskren odnos do učencev. 
 

Zdi se nam pomembno, da se ob trenutkih rušenja njegove avtoritete učitelj trudi ostati miren 
in da se ne zapre v negativne občutke, saj s tovrstnim odzivanjem ne bi ničesar razrešil. Salecl 
v knjigi Disciplina kot pogoj svobode izpostavlja pomembnost pogovarjanja – discipliniranje 
oziroma kaznovanje naj bi se reševalo na način pogovarjanja učencev s pedagoškimi delavci. 
Tako bi ugotavljali vzroke njihovih dejanj in cilj ne bi bil več kaznovati posameznika za 
določen dogodek, temveč ga obravnavati kot žrtev družbenih okoliščin. Tako tudi Glasser 
dodaja, da bi se pri načinu vodenja brez prisile učitelj z učenci pogovarjal, jih poslušal in 
omogočal, »da bi bil razred prijeten prostor, v katerem so možne izboljšave« (Glasser, 1994, 
str. 31). 
 
Pogovor, ki ga navajamo kot ključen element ustrezne pedagoške komunikacije, pa razumemo 
izključno kot dvosmerno komunikacijo, ki spoštuje temeljne principe odprtega razgovora, to 
pomeni »komunikacijo o pogovoru, iskanje še nevidenega, neslišanega in nerazmišljanega, 
obveščanje sebe in drugih in istočasno vzajemno oblikovanje, spoštovanje pogovora in 
sogovornika, preverjanje tistega, kar smo videli in slišali pri sogovorniku, ter biti v pogovoru 
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in ne le voditi pogovor« (Brajša, 1995, str. 107). Zelo pomembno je torej prisluhniti 
sogovorniku, v našem primeru merimo na to, da je za uspešno poučevanje ključno, da zna učitelj 
učencu prisluhniti. »Temelj vsakega pogovora je govorno-poslušalski odnos, v katerem se 
izmenjujeta vlogi govorca in poslušalca. Govorjenje in poslušanje sta neločljivo povezana [...] 
Z drugimi besedami: učenci morajo najprej govoriti, da bi bili lahko dobri poslušalci – a le, če 
so dobri poslušalci, so lahko dobri govorci. V življenju se poslušanja učimo nezavedno, s 
posnemanjem, z zgledom« (Marentič Požarnik, 2009, str. 132). V trenutkih, ki jih učitelj 
nameni pogovoru z učenci, se mora torej zavedati svoje vloge zgleda in se postaviti v vlogo 
tistega, ki zna še toliko bolj prisluhniti in se odpreti za nove potencialne vidike reševanja  
problemov. 

V situacijah, ko se mora učitelj v odnosu do učencev potruditi in najti ustrezen način za 
ohranjanje svoje avtoritete, je morda najtežje spremeniti že ustaljene načine odzivanja na 
rušenje avtoritete. Učitelj se namreč ne odziva le na neke objektivne dražljaje iz okolice, temveč 
na njegovo lastno pojmovanje te situacije. In zato se bo odzival skladno s svojim dojemanjem 
problema. V takih trenutkih pa je potrebno najprej preveriti, kakšno je sogovornikovo stališče, 
»zato moramo sogovornika vprašati: Kaj si videl?, ne pa: Kaj se je zgodilo, Kako se je zgodilo?« 
(Brajša, 1995, str. 109). Z ustrezno strukturo bo pogovor med učiteljem in učencem bolj 
učinkovit in bo privedel do novega pristopa k problemu, » iščemo novo razumevanje problema. 
Pripravljeni smo sprejeti več možnih, od znotraj razvitih in nepredvidljivih rešitev« (prav tam). 

Vsekakor je zelo pomembno, da učitelj v trenutkih umirjanja učencev ostane miren in obvlada 
svoje odzivanje. Cowley (2007) kot dejavnike ohranjanja učiteljeve avtoritete med drugim 
navaja:  

 

- Jakost glasu: učitelj naj med poukom ne bo preglasen. Pogosto je prav učitelj učencem 
zgled za jakost tona (Cowley, 2007, str. 6). 

- Spodbudne besede: naučite se jasno izraziti, kaj želite, namesto da tožite, česa ne 
marate. Spodbudne besede vam bodo pomagale ohraniti samozavestnejši in 
učinkovitejši učiteljski slog, učence pa bodo vodile k ustreznemu vedenju (Cowley, 
2007, str. 7). 

- Nebesedno sporočanje: obraz je pomembna sestavina vašega učiteljskega sloga. Izurite 
svoj ubijalski pogled. Razmislite, kaj s svojo držo sporočate svojim učencem. Roke, ki 
so prekrižane ali uprte v boke, so tipična učiteljska drža, ki pomeni, čakam. Pokončna 
drža pa učencem daje občutek, da ste prepričani vase (Cowley, 2007, str. 8). 

- Učinkovita uporaba prostora: postavite zelo jasna pravila, kdaj in kako se učenci lahko 
premikajo po razredu. Preden zapustijo svoj prostor, naj vas z dvigom roke vprašajo za 
dovoljenje (Cowley, 2007, str. 9) 
 

Navedeni dejavniki omogočajo vzdrževanje mirnega vzdušja v učilnici in varno vzdušje za 
potek pedagoškega dela. Tudi sami smo s svojim raziskovanjem želeli prispevati k bolj 
celostnemu naboru dejavnikov in temeljnih karakteristik tistih fenomenov, ki učitelju 
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omogočajo vzpostavitev nadrejenega, a še vedno spoštljivega položaja v hierarhičnem odnosu 
z učenci.  

Zanimalo nas je, kakšno je simbolno dojemanje učitelja z vzpostavljeno avtoriteto –  tako s 
perspektive učiteljev kot tudi učencev. V ta namen  smo v anketni vprašalnik vključili tudi 
vprašanje odprtega tipa, ki se nanaša na lastnosti učitelja, ki ima v razredu vzpostavljeno 
avtoriteto. Pričakujemo, da bomo iz pridobljenih podatkov lahko ugotovili, ali prihaja do 
pomembnejših razlik v pojmovanju sestavin učiteljeve avtoritete z vidika učencev in učiteljev. 

Nekateri učenci pa se vendarle radi ponašajo s tem, da so moteči, da si drznejo, da znajo učitelja 
spraviti v nelagoden položaj, in takrat je nujno, da učitelj takoj in jasno reagira. Stremimo k 
temu, da bi tudi z izsledki našega raziskovanja lahko dopolnili izbor možnih ravnanj, s katerimi 
lahko učitelj motečim učencem onemogočijo rušenje svoje avtoritete in ustvarijo spoštljivo 
učno okolje.  

Da naša raziskava ne bi bila preveč teoretično naravnana in oddaljena od vsakdanje prakse 
pedagoškega udejstvovanja na izbrani šoli, smo izvedli preliminarne pogovore z učitelji šole, 
na kateri smo izvajali raziskavo, ter poizvedeli, na kakšen način najpogosteje umirijo moteče 
učence. 

Pogovore smo izvedli z namenom pridobivanja čim bolj realnih in dejansko relevantnih ravnanj 
učiteljev, zanimalo pa nas je, če se njihovo mnenje o lastnem ravnanju v primerih soočanja z 
motečimi učenci ujema z mnenjem učencev. Pregledali smo tudi vzgojni načrt šole ter pravila 
hišnega reda.  

Na podlagi pridobljenih podatkov smo oblikovali spodnji seznam možnih ravnanj učiteljev: 

- Učenca pokliče po imenu in ga opozori. 
-           Učenca presede. 
- Učenca napoti iz razreda, ne poskuša ga umiriti. 
- Z učencem se pogovori. 
- Sarkazem, učitelj da sarkastično pripombo. 
- Ignorira moteče učence, ne želi se ukvarjati z njimi. 
- Učence drugače zaposli. 
- Kaznuje celoten razred. 
- Naredi zapis v dnevnik o učenčevem vedenju. 
- Obvesti starše. 
- Zagrozi mu s slabo oceno. 
- Zahteva vzgojni ukrep. 
 
 

V empiričnem delu raziskave nas je med drugim zanimalo, katerega izmed navedenih načinov 
učitelji, ki sodelujejo v naši raziskavi, uporabljajo v praksi. Obenem smo se vprašali, kako 
homogeno je vzgojno delovanje učiteljev na izbrani šoli. 
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2. Empirični del  

 

2.1 Namen 

 
Namen našega empiričnega raziskovanja je ugotoviti, ali znotraj določene osnovne šole 
obstajajo učitelji z različnimi načini vzpostavljanja avtoritete, tako da bomo ugotavljali, kako 
sami učitelji dojemajo vzpostavljanje svoje avtoritete in kako potencialne razlike v 
vzpostavljanju avtoritete učiteljev zaznavajo učenci. Ugotovili bomo, kakšne lastnosti učenci 
in učitelji pripisujejo učitelju, ki ima v razredu vzpostavljeno avtoriteto, kakšne vrste avtoritete 
učitelji vzpostavljajo v razredu ter s kakšnimi ravnanji jo ohranjajo. Zanima nas mnenje in 
pogled na učiteljevo avtoriteto tako s strani učiteljev kot tudi s strani učencev.  

Splošno vprašanje, na katerega bomo pridobili odgovor z zbranimi podatki je, kako doživljajo 
učiteljevo avtoriteto učenci in kako učitelji. Doživljanje učiteljeve avtoritete pri učencih in 
učiteljih je namreč ključnega pomena za uspešen potek socializacije. Nameravamo tudi 
raziskati, ali obstajajo podobnosti in razlike v dojemanju avtoritete med učenci in med učitelji 
ter predstaviti podobnosti in razhajanja v njihovih odgovorih na anketna vprašalnika. Na 
podlagi rezultatov želimo predstaviti načine vzpostavljanja učiteljeve avtoritete oziroma na 
kratko povzeti dejstva iz prakse, ki bodo strokovnim delavcem morda koristila pri ozaveščanju  
vzpostavljanja in vzdrževanja njihove lastne avtoritete. 

 

2.2 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Na osnovi prej navedenih teoretskih izhodišč menimo, da je za vsakega učitelja nujno, da se 
zaveda svojega vpliva na učence in pozicije moči v hierarhičnem odnosu do učencev v osnovni 
šoli. Nameravamo raziskati načine vzpostavljanja in ohranjanja avtoritete učiteljev v razredu z 
vidika učiteljev in učencev. Iz odgovorov učencev želimo izvedeti, na kakšen način ima 
posamični učitelj vzpostavljeno avtoriteto v razredu, obenem pa bomo enako informacijo dobili 
tudi od učiteljev ter preverili, ali se njihova mnenja o tem razlikujejo. 
 

2.3 Raziskovalna vprašanja in raziskovalne hipoteze 

 
a) Kakšne lastnosti učitelji in učenci pripisujejo učitelju, ki ima v razredu vzpostavljeno 

avtoriteto? Kakšne so razlike v mnenjih učiteljev in učencev o lastnostih ima učitelja, ki 
ima v razredu vzpostavljeno avtoriteto? 

b) Kateri tip avtoritete ima vzpostavljen posamezni učitelj? Kakšne so razlike v mnenju 
učiteljev in učencev o tipu avtoritete, ki jo vzpostavljajo v razredu? 

c) Kako učitelj najpogosteje v razredu  umiri moteče učence oziroma ohranja svojo 
avtoriteto? Kakšne so razlike v mnenju učitelja in učencev glede tega, kako učitelj 
ohranja svojo avtoriteto v razredu in umiri učence? 
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d) Na kakšen način učitelj z določenim tipom avtoritete najpogosteje umiri učence? 
 
 Raziskovalne hipoteze: 
 

H1: Ni statistično pomembnih razlik v mnenjih učencev in učiteljev o lastnostih, ki jih 
pripisujejo učitelju, ki ima v razredu vzpostavljeno avtoriteto. 
H2: Ni statistično pomembnih razlik v mnenjih učiteljev in učencev o tipu  avtoritete, 
ki jo vzpostavljajo v razredu. 
H3: Ni statistično pomembnih razlik v mnenjih učitelja in učencev med indikatorji (v 
ravnanjih), s katerimi učitelj ohranja svojo avtoriteto v razredu oziroma umiri učence. 

 

2.4 Metoda in raziskovalni pristop 

 
2.4.1 Vzorec 
 
Kvantitativna raziskava je temeljila na neslučajnostnem vzorcu učencev od 5. do 9. razreda ene 
izmed primestnih osnovnih šol v Sloveniji in učiteljev, ki na tej šoli poučujejo. Za potrebe 
raziskave sta bila oblikovana dva različna vzorca, ki sta opisana v nadaljevanju. Vzorec 
predstavljajo učenci razredne in predmetne stopnje (od 5. do 9. razreda), ki obiskujejo 
primestno osnovno šolo v Sloveniji ter njihovi učitelji. Struktura vzorca učencev je glede na 
spol in nato še po razredih prikazana na spodnjih slikah. Vprašalnik je rešilo 270 učencev in 42 
učiteljev. Velikost vzorca tako predstavlja 270 učencev in 42 učiteljev. V celoti torej vzorec 
sestavlja 312 učencev in učiteljev. 
 
 
 
Slika 1: Prikaz vzorca učencev glede na spol in glede na razred, ki ga obiskujejo 
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Slika 2: Prikaz vzorca učiteljev 
 
 

 

 
*OPB pomeni oddelek podaljšanega bivanja 
 
 
 

 
 

5. a 5. b 5. k 6. a 6. b 7. a 7. b 7. c 8. a 8. b 9. a 9. c

0

5

10

15

20

25

Razredna stopnja Predmetna stopnja OPB



 

 

25 
 

2.4.2 Postopek zbiranja podatkov 
 
Uporabili smo kvantitativno metodo zbiranja podatkov in kot inštrument uporabili anonimni 
anketni vprašalnik. Pripravili smo dva ločena anketna vprašalnika, enega za učitelje in drugega 
za učence, slednji je bil prilagojen starosti učencev. Postopek zbiranja podatkov je bil izveden 
v mesecu juniju 2017. 
 
Izvajanje anketiranja je potekalo po organiziranem razporedu v prvem tednu meseca junija 2017 
(5.–9. junija 2017). Izpolnjevanje spletnega vprašalnika je potekalo po predhodnem razporedu 
na območju šole, v računalniški učilnici in v manjših skupinah. Tako so imeli anketirani vedno 
možnost za pridobitev dodatnih pojasnil in razrešitev morebitnih zagat ob reševanju 
vprašalnika. Anketirani učenci predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda) so na zadnji sklop 
vprašanj anketnega vprašalnika odgovarjali dvakrat. Tako je en učenec dvakrat odgovarjal na 
enaka vprašanja, vendar vsakič za drugega učitelja, čigar ime je bilo določeno in ki je učenca 
učil v tem letu. Učenec je podal mnenje za dogajanje pri pouku pri dveh določenih učiteljih in 
tako smo pridobili ustrezno število odgovorov za določanje tipov avtoritete učiteljev. 
 
2.4.3 Postopek obdelave podatkov 
 
Pri preverjanju hipotez smo uporabili statistične postopke obdelave podatkov v SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) programu. Uporabljene so bile opisne statistike za 
prikaz strukture posameznega vzorca (frekvenčne tabele in strukturni diagrami), opisne 
statistike za prikaz značilnosti spremenljivk posameznega vprašalnika (frekvenčne tabele, 
povprečne vrednosti in strukturni diagrami) ter faktorska analiza za določitev vrst avtoritete 
učiteljev na osnovi indikatorjev (ravnanj učiteljev), s pomočjo katerih smo indirektno 
ugotavljali vrste avtoritete. 
 
2.5. Analiza in interpretacija pridobljenih podatkov 
 
Našo analizo začenjamo s primerjavo odgovorov učencev in učiteljev na prvi sklop vprašanj, 
in sicer o stopnji avtoritete, ki jo imajo po njihovem mnenju starši, učitelji in ravnateljica šole.  
 
 
2.5.1 Stopnja avtoritete staršev, učiteljev, ravnateljice 
 
 
V tem sklopu so bili anketiranci naprošeni, da odgovorijo na naslednja vprašanja, ki se nanašajo 
na oceno avtoritete učiteljev, ravnatelja in staršev (pri čemer je ocena 1 pomenila, da sploh 
nimajo avtoritete in ocena 5, da imajo popolno avtoriteto):  
 

- Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno avtoriteto ima pri učencih učitelj.   
- Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno avtoriteto ima pri učencih ravnatelj. 
- Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno avtoriteto imajo pri učencih starši (oz. skrbnik). 
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Slika 3: Ocenjevanje avtoritete učiteljev, ravnatelja, staršev oz. skrbnikov  
(primerjava ocen učiteljev in učencev) 

 
 

Ocena učencev Ocena učiteljev 

Avtoriteta u čiteljev na šoli 2,71 2,03 
Avtoriteta ravnateljice šole 2,41 2,08 
Avtoriteta staršev učencev 2,02 2,95 

  

 

 

 

Učeni in učitelji so na lestvici od 1 do 5 ocenili, kakšno avtoriteto imajo pri učencih učitelji, 
ravnatelj in starši. Odločali so se na lestvici med ekstremoma »ima popolno avtoriteto« in 
»sploh nima avtoritete«. Kot lahko razberemo iz zgornje slike, se največja razlika pojavlja v 
mnenjih učiteljev (2,95) in učencev (2,02) o avtoriteti staršev. Zakaj učenci ocenjujejo 
avtoriteto staršev precej nižje (2,02 je na lestvici pod povprečjem) kot učitelji (2,95 je nad 
povprečjem)? Neskladje lahko izhaja iz dejstva, da je šolsko okolje popolnoma drugačno od 
družinskega in vedno prihaja do razhajanj v načinih obnašanja v različnih družbenih sredinah. 
Ali je ocena učiteljev pravilna in imajo starši večjo avtoriteto pri učencih, kot jo učenci 
doživljajo oziroma občutijo? Ali je ocena učencev pravilnejša in imajo učitelji iluzijo o višini 
avtoritete staršev? Razmišljamo, ali je nižja ocena avtoritete staršev lahko tudi razlog za 
nespoštovanje drugih vrst avtoritet v življenju? Je avtoriteta staršev in nedotakljivost njihovega 
mnenja za današnje najstnike vrednota ali iščejo popolnoma druge mejnike v procesu 
oblikovanja lastne osebnosti? Iz analize pridobljenih odgovorov se nam izrisuje bolj celostna 
slika današnjega soočanja z avtoritetami. Ocene učencev o avtoriteti staršev nemara potrjujejo, 
da upadanje avtoritete učiteljev ni osamljen primer. Iz pridobljenih rezultatov sklepamo, da gre 
za upadanje tradicionalnih nosilcev avtoritete v življenju otrok in najstnikov v splošnem 
družbenem kontekstu. Sklepamo tudi, da so dejavniki za nesprejemanje oz. nepripoznavanje 
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avtoritete staršev in učiteljev močno prepleteni in morda povezani s sodobnejšimi načini 
vzpostavljanja odnosov in medsebojnega sporazumevanja.   
 
Iz pridobljenih odgovorov lahko strnemo, da je vprašanje prisotnosti (oz. odsotnosti) avtoritete 
nadrejenega pola v procesu socializacije treba dojemati širše, ne le zoženo na dogajanje v 
šolskem prostoru. Drugi razlog razlik je lahko različna subjektivna pozicija učencev do staršev 
ter učiteljev do staršev, na katero verjetno vplivajo številni dejavniki, ki jih tu nismo proučevali.     
 
Opazimo, da je bilo najmanj razhajanj v mnenjih učencev (2,39) in učiteljev (2,09) v oceni 
avtoritete ravnateljice šole. Zanimivo je, da so učenci ravnateljici (2,39) pripisali manjšo 
stopnjo avtoritete kot učiteljem (2,71), učitelji pa so avtoriteti ravnateljice (2,09) dali višjo oceno 
kot avtoriteti učiteljev (2,03). Menimo, da se zabeležena razhajanja v mnenjih učiteljev in 
učencev pojavljajo zaradi dejstva, da so učenci večinoma v bolj neposrednem stiku z učitelji in 
jih torej bolj konsistentno doživljajo kot poosebitev hierarhičnega odnosa v šolskem prostoru. 
Z avtoriteto ravnateljice se srečajo le ob izjemnih priložnostih, medtem ko je v primeru učiteljev 
prav nasprotno, njim je avtoriteta ravnateljice simbolično predstavljena tako kot učencem 
avtoriteta učitelja. Opažamo torej, da človekova potreba po vsaj simbolični avtoriteti ni le 
začasna, ni vezana na določeno življenjsko obdobje, temveč je to ključen koncept za 
vseživljenjski osebnostni razvoj posameznika v različnih družbenih kontekstih in vlogah.  
 
 
2.5.2 Lastnosti učitelja z vzpostavljeno avtoriteto 
 
 
V nadaljevanju smo anketirane učence in učitelje prosili, da zapišejo 3 lastnosti učitelja, ki ima 
po njihovem mnenju v razredu vzpostavljeno avtoriteto. Zaradi številnih ter raznolikih 
odgovorov smo pridobljene podatke kodirali, podskupine izrazov so razvidne iz natančnejšega 
zbira navedenih lastnosti, ki se nahaja v prilogi 3. Tako npr. izraz prijazen pri učencih zajema 
tudi opise: da nam vedno kaj prinese, se ne dere na nas, nas prijazno pozdravi, je radodaren, 
prijateljski. 
 
Slika 4: Seznam najpogosteje navedenih lastnosti po mnenju učencev (po kodiranju). 
                  

Lastnost: Frekvenca: 

prijazen 146 20,1 %   

strog 104 14,3 % 

zabaven 82 11,3 % 

strokoven 74 10,2 % 

razumevajoč 41 5,6 % 

spoštljiv 39 5,4 % 

pošten 35 4,8 % 

odločen 31 4,3 % 

popustljiv 30 4,1 % 
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pravičen 24 3,3 % 

potrpežljiv 20 2,8 % 

dostopen 18 2,5 % 

kreativen 15 2,1 % 

odgovoren 11 1,5 % 

organiziran 10 1,4 % 

zgleden 9 1,2 % 

iskren 5 0,7 % 

duhovit 5 0,7 % 

spodbuden 4 0,6 % 

zloben 3 0,4 % 

urejen 3 0,4 % 

glasen 3 0,4 % 

zaupljiv 2 0,3 % 

sproščen 2 0,3 % 

prisoten 2 0,3 % 

mar mu je 2 0,3 % 

zanesljiv 1 0,1 % 

pozoren 1 0,1 % 

nezaupljiv 1 0,1 % 

ne obtožuje 1 0,1 % 

drugo 1 0,1 % 

avtoritativen 1 0,1 % 
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Slika 5:Seznam najpogosteje navedenih lastnosti po mnenju učiteljev (po kodiranju). 
 
 
 

Lastnosti učiteljev, ki imajo v 

razredu vzpostavljeno avtoriteto 

Frekvenca % 

dosleden  28    24 % 

strokoven 17 15 % 

pravičen 14 12 % 

dostopen 11 9 % 

spoštljiv 8 7 % 

strog 8 7 % 

odločen 7 6 % 

samozavesten 6 5 % 

kreativen 5 4 % 

pošten 5 4 % 

razumevajoč 3 3 % 

aktiven 1 1 % 

organiziran 1 1 % 

popustljiv 1 1 % 

prijazen 1 1 % 
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Slika 6: Primerjava podatkov najpogosteje navedenih lastnosti, ki jih učitelji in učenci 
pripisujejo učitelju z vzpostavljeno avtoriteto.  
 
 

Lastnosti učiteljev, ki imajo v razredu vzpostavljeno avtoriteto 

Učenci Frekvenca % 
 

Učitelji Frekvenca % 
1. prijazen 146 20 % 

 
1. dosleden  28 24 % 

2. strog 104 14 % 
 

2. strokoven 17 15 % 

3. zabaven 82 11 % 
 

3. pravičen 14 12 % 

4. strokoven 74 10 % 
 

4. dostopen 11 9 % 

5. razumevajoč 41 6 % 
 

5. spoštljiv 8 7 % 

6. spoštljiv 39 5 % 
 

6. strog 8 7 % 

7. pošten 35 5 % 
 

7. odločen 7   6 % 

8. odločen 31 4 % 
 

8. samozavesten 6 5 % 

9. popustljiv 30 4 % 
 

9. kreativen 5 4 % 

10. pravičen 24 3 % 
 

10. pošten 5 4 % 

11. potrpežljiv 20 3 % 
 

11. razumevajoč 3 3 % 

12. dostopen 18 2 % 
 

12. aktiven 1 1 % 

13. kreativen 15 2 % 
 

13. organiziran 1 1 % 

14. odgovoren 11 2 % 
 

14. popustljiv 1 1 % 

15. organiziran 10 1 % 
 

15. prijazen 1 1 % 

16. zgleden 9 1 % 
    

17. iskren 5 1 % 
   

  

18. duhovit 5 1 % 
   

  

19. spodbuden 4 1 % 
   

  

20. zloben 3 0 % 
   

  

21. urejen 3 0 % 
   

  

22. glasen 3 0 % 
   

  

23. zaupljiv 2 0% 
   

  

24. sproščen 2 0% 
   

  

25. prisoten 2 0% 
   

  

26. mar mu je 2 0% 
   

  

27. zanesljiv 1 0% 
   

  

28. pozoren 1 0% 
   

  

29. nezaupljiv 1 0% 
   

  

30. ne obtožuje 1 0% 
   

  

31. drugo 1 0% 
 

      

32. avtoritativen 1 0%      

 
 
Iz zgornje preglednice lahko razberemo, da so učenci najpogosteje avtoriteto povezali s 
pojmom prijaznosti (20 %), učitelji pa z doslednostjo (24 %). To, da so učitelji na prvo mesto 
postavili doslednost, nas ne preseneča. Kljub temu nam  ta izbira potrjuje, da učitelji svoje delo 
dojemajo kot zelo odgovorno in se zavedajo pomena enovitosti in vztrajnosti v svojem 
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pedagoškem delovanju, ter da učencev ne podcenjujejo. Ob tem ne moremo prezreti dejstva, da 
doslednost, ki so jo učitelji najpogosteje navajali (24 %) in jo uvrstili na prvo mesto, s strani 
učencev sploh ni bila navedena. Menimo, da je do tega prišlo tako zaradi različnega doživljanja 
učiteljeve avtoritete kot tudi zaradi različnega družbenega konteksta, v katerih se obe skupini 
nahajata. Kot strokovni delavci v vzgojno-izobraževalni ustanovi se učitelji z izrazom 
doslednost vsakodnevno srečujejo, medtem ko učenci izrazu niso tako pogosto izpostavljeni. 
Predvidevamo, da so učitelji z izrazom dosleden zajeli tiste koncepte, ki so jih učenci izrazili z 
lastnostjo strog.  
 
Tako učenci kot učitelji se glede na pridobljene rezultate zavedajo, da je učinkovito  
komuniciranje med njimi s stališča formalne neenakovrednosti možno le, če si obe strani 
prizadevata za medsebojno spoštovanje. Učenci so lastnost spoštljiv uvrstili na šesto mesto (5 
%), učitelji pa na peto (7 %). Sporočilo, da se tako učitelji kot tudi učenci zavedajo, kako 
pomembno je spoštljivo komuniciranje za doseganje skupnih učnih ciljev, se nam zdi zelo 
pozitiven podatek.  
 
Opažamo, da so učitelji (15 %) in učenci (10 %) dokaj enako izpostavili tudi strokovnost, ki ji 
oboji pripisujejo velik pomen pri vzpostavljanju avtoritete. Učitelji so jo uvrstili na tretje mesto, 
učenci pa na četrto. Prenos vednosti je torej zelo cenjen na obeh straneh, kljub temu pa glede 
na naše rezultate ta lastnost ni ključna v šolskem prostoru. Morda se na tem mestu potrjuje naša 
teza, da pri vzpostavljanju avtoritete ne gre le za prenos učnih vsebin in znanja, vezanega na 
učni načrt, temveč je v koncept poučevanja nujno vključiti tudi vzgojno delovanje in 
prizadevanje za vsestranski razvoj učenčeve osebnosti.  
 
Učenci so precej visoko uvrstili lastnost razumevajoč (6 %), ki pa so jo učitelji po pogostosti 
uvrstili šele na enajsto mesto (3 %). Morda lahko učenci pojem razumevajoč v šolskem prostoru 
interpretirajo tudi kot popustljiv, torej z vidika učiteljev, nedosleden. Menimo, da izbira 
učiteljev izkazuje zavedanje, da popuščanje učencem s strani učiteljev za samorazvoj 
posameznika ni koristno, za napredek je potreben trud. Razberemo pa, da učitelji kot pomemben 
element učiteljeve avtoritete prepoznavajo dostopnost (9 %), kar nam razkriva, da se zavedajo 
nujnosti pristnega stika z učenci, ki posledično vodi tudi v bolj celosten in morda bolj spontan 
prenos vednosti. Morda se za izrazom dostopen skriva tudi kar nekaj elementov prijaznosti in 
tako lahko sklenemo, da vendarle tudi učitelji temu pojmu pripisujejo določeno posredno 
vrednost pri vzpostavljanju avtoritete. 
 
Zaključimo lahko še, da učenci poleg učiteljevega doslednega oziroma strogega ravnanja zelo 
cenijo, če je učitelj odprt in jim je pripravljen prisluhniti ter spoštuje njihovo mnenje. Iz 
rezultatov analize navedenih lastnosti razberemo, da se učenci tudi sami zavedajo, da je 
odgovorno in pravično ravnanje učiteljev nujno za varno sobivanje v šolskem prostoru. 
Lastnosti pošten (5 %) in pravičen (3 %) so učenci uvrstili na sedmo in deseto mesto, učitelji 
pa so lastnost pošten (12 %) uvrstili na tretje mesto in na deseto pa (4 %) lastnost pravičen. Če 
bi obe navedeni ter po svojem sporočilu sorodni kategoriji združili v eno, poimenovano npr. 
resnicoljubnost, bi se ta lastnost uvrstila še višje,  pri učiteljih na drugo mesto, pri učencih pa 



 

 

32 
 

na peto. Ta podatek nam sporoča, da je resnicoljubnost v šolskem prostoru med najizrazitejšimi 
vrednotami, ki prispevajo k vzpostavljanju učiteljeve avtoritete. 
 
Možno je, da so anketirani mlajši učenci, ki jim je pojem avtoriteta mogoče tuj in težko 
razumljiv, med iskanjem odgovorov na zastavljeno vprašanje razmišljali predvsem o učitelju, 
ki bi ga imeli radi. Torej so morda opisali imaginarnega učitelja,  ki bi ga občudovali, ki bi jim 
bil blizu, kot prijatelj, in je tudi zato pojem prijazen tako pogosto izbran. Iz zgornje tabele 
razberemo, da učitelji prijaznosti ne dojemajo kot lastnosti, ki bi jim prinašala avtoriteto, saj je 
razen ene izjeme niso uvrstili v svoje izbire. Sklepamo, da čeprav v samorefleksiji učitelji 
prijaznosti ne ocenjujejo kot relevantnega dejavnika pri vzpostavljanju njihove avtoritete, pa se 
zagotovo trudijo biti prijazni, oziroma so prijazni, saj v nasprotnem primeru  tudi anketirani 
učenci te lastnosti ne bi tako pogosto uvrstili v svoj izbor.  
 
Čeprav je prijaznost pri učencih vodilna izbrana lastnost, pa ji je strogost takoj za petami, učenci 
so jo uvrstili na drugo mesto, učitelji pa na šesto. Glede na to, da je strogost v svojem formalnem 
okvirju neizbežno prepletena z doslednostjo, ki je po izbiri učiteljev vodilna, opažamo, da imajo 
učenci in učitelji precej usklajeno mnenje o nujnosti hierarhičnega odnosa med učiteljem in 
učencem.  
 
Zanimivo je opažanje, da so učenci kot pomembno sestavino učiteljeve avtoritete navedli tudi 
bolj človeške lastnosti, na tretjem mestu je po njihovem mnenju zabavnost (12 %), navajali pa 
so še druge afinitetne lastnosti kot npr. duhovit in sproščen, medtem ko učitelji ob 
samovrednotenju teh lastnosti ne prepoznavajo kot elemente učiteljeve avtoritete.  
 
Zaznamo, da med učitelji vedno vlada tihi dogovor oz. prevladujoče mnenje, da je poučevanje 
resna zadolžitev. Kljub temu se v širšem družbenem kontekstu vse pogosteje poudarja, da je 
učenje zabavno, ne vemo pa, če tovrstna sporočila vodijo tudi k učnim uspehom. Poraja se nam 
vprašanje, če je za tako tog vidik učiteljev morda kriv strah, da bi se zaradi neprestane 
izpostavljenosti pred skupino učencev v primeru poudarjanja zabavnosti osmešili, da jih potem 
učenci tudi v pomembnejših situacijah ne bi jemali resno. Morda pa gre za strah pred upadom 
simbolnega učiteljevega dostojanstva ali pa se učitelji bojijo, da bi bila tako ogrožena njihova 
strokovna avtonomija, ki jo je dandanes treba kar naprej dokazovati.  
 
 
2.5.3 Splošna opredelitev učitelja z vzpostavljeno avtoriteto – analiza izbranih trditev 
 
 
Naslednji sklop spletnega vprašalnika je obsegal 14 trditev o učiteljih, ki naj bi imeli v razredu 
vzpostavljeno avtoriteto. Anketiranci so se nanje odzivali z lestvico (1 - sploh se ne strinjam do 
5 - se popolnoma strinjam). Odgovore učencev smo nameravali predstaviti po razredih, saj nas 
je med drugim zanimalo, ali se pojmovanje učiteljeve avtoritete s strani učencev spreminja z 
odraščanjem in večletnimi izkušnjami v učnem procesu. Verjamemo, da je odnos učenca do 
učiteljeve avtoritete skupek prizadevanj vseh strokovnih delavcev, na katere naleti v procesu 
izobraževanja, zato je možno, da bi se v določenem trenutku pokazal preskok v učenčevem 
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dojemanju učiteljeve avtoritete. Ugotovili smo, da ni večjih razhajanj v odgovorih učencev 
glede na njihovo starost (razred, ki ga obiskujejo), rahlo se stopnjuje le njihovo spoštovanje 
učiteljev, ki jih razumejo in so dostopni. Menimo, da se te spremembe pojavijo zato, ker učenci 
tudi sami postajajo vse bolj samostojne osebnosti. Ker nismo opazili izrazitejših razlik v 
mnenjih učencev glede na njihov starost, predstavljamo skupno mnenje učencev v spodnji 
tabeli. 
 
Slika 7: Trditve o učiteljevi avtoriteti po mnenju učencev 

  
Mest
o 
izbire 

Arit.  
sredina 

Std. odklon Varianca 

 10. 2,86 1,16 1,34 

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki izda veliko 
vzgojnih ukrepov. 

13. 2,13 1,12 1,25 

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki dobro 
sodeluje s starši. 

6. 3,39 1,20 1,45 

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki je prijazen in 
popustljiv. 

8. 3,14 1,13 1,27 

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki pri učencih 
vzbuja strah. 

14. 1,92 1,20 1,43 

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki daje veliko 
domačih nalog. 

11. 2,42 1,15 1,32 

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki je strog in 
nepopustljiv. 

9. 3,08 1,28 1,64 

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki pričakuje več 
samostojnega dela. 

7. 3,17 1,11 1,24 

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki dobro 
poučuje. 

1. 4,23 1,11 1,22 

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki ima veliko 
znanja. 

5. 3,91 1,11 1,22 

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki učence 
motivira za učenje. 

3. 4,14 1,07 1,15 

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki spodbuja 
različna mnenja učencev. 

4. 4,02 1,11 1,24 

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki učence 
razume. 

1. 4,23 1,08 1,17 

 Avtoriteto ima tisti učitelj,  pri katerem 
učenci ne izražajo drugačnega mnenja. 

12. 2,40 1,21 1,46 
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Učenci so se na trditve o tem, kakšen učitelj ima avtoriteto, odzvali tako, da so jih razvrstili v 
sledečem vrstnem redu: 1. avtoriteto ima tisti učitelj, ki dobro poučuje, 1. avtoriteto ima tisti 
učitelj, ki učence razume, 3. avtoriteto ima tisti učitelj, ki učence motivira za učenje, 4. 
avtoriteto ima tisti učitelj, ki spodbuja različna mnenja učencev, 5. avtoriteto ima tisti učitelj, 
ki ima veliko znanja, 6. avtoriteto ima tisti učitelj, ki dobro sodeluje s starši, 7. avtoriteto ima 
tisti učitelj, ki je prijazen in popustljiv, 8. avtoriteto ima tisti učitelj, pri katerem učenci tiho 
sedijo, 9. avtoriteto ima tisti učitelj, ki je strog in nepopustljiv, 10. avtoriteto ima tisti učitelj, ki 
daje veliko domačih nalog, 11. avtoriteto ima tisti učitelj, pri katerem učenci ne izražajo 
drugačnega mnenja, 12. avtoriteto ima tisti učitelj, ki izda veliko vzgojnih ukrepov. 

Slika 8: Trditve o učiteljevi avtoriteti po mnenju učiteljev  

 

  Mesto 
Izbire 

N Srednja vrednost 

 
 

Arit. 
sredina 

Std.  
odklon 

Avtoriteto ima učitelj, ki je strog in 
nepopustljiv. 

8. 32 3,03 ,188 

Avtoriteto ima učitelj, ki izda veliko vzgojnih 
ukrepov. 

12. 32 1,72 ,144 

Avtoriteto ima učitelj, ki dobro sodeluje s 
starši. 

6. 32 3,81 ,188 

Avtoriteto ima učitelj, ki je prijazen, popustljiv. 9. 32 2,13 ,125 
Avtoriteto ima učitelj, ki pri učencih vzbuja 
strah. 

11. 32 1,97 ,159 

Avtoriteto ima učitelj, ki daje veliko domačih 
nalog. 

13. 32 1,69 ,122 

Avtoriteto ima učitelj, ki pričakuje več 
samostojnega dela. 

7. 32 3,22 ,160 

Avtoriteto ima učitelj, ki dobro poučuje. 1. 32 4,44 ,127 
Avtoriteto ima učitelj, ki ima veliko znanja. 5. 32 4,28 ,169 
Avtoriteto ima učitelj, ki učence motivira za 
učenje. 

2. 32 4,41 ,173 

Avtoriteto ima učitelj, pri katerem učenci tiho 
sedijo. 

10. 32 2,06 ,174 

Avtoriteto ima  učitelj, ki spodbuja različna 
mnenja učencev. 

3. 32 4,31 ,130 

Avtoriteto ima učitelj, ki učence razume. 4. 
 

32 4,31 ,114 

Avtoriteto ima učitelj, pri katerem učenci ne 
izražajo drugačnega mnenja. 

14. 32 1,56 ,134 
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Učitelji so trditve o tem, kakšen učitelj ima avtoriteto, ovrednotili v naslednjem vrstnem redu:1. 
avtoriteto ima učitelj, ki dobro poučuje, 2. avtoriteto ima učitelj, ki učence motivira za učenje, 
3. avtoriteto ima učitelj, ki spodbuja različna mnenja učencev, 4. avtoriteto ima učitelj, ki 
učence razume, 5. avtoriteto ima učitelj, ki ima veliko znanja, 6. avtoriteto ima učitelj, ki dobro 
sodeluje s starši, 7. avtoriteto ima učitelj, ki pričakuje več samostojnega dela, 8. avtoriteto ima 
učitelj, ki je strog in nepopustljiv, 9. avtoriteto ima učitelj, ki je prijazen, popustljiv, 10. 
avtoriteto ima učitelj, pri katerem učenci tiho sedijo, 11. avtoriteto ima učitelj, ki pri učencih 
vzbuja strah, 12. avtoriteto ima učitelj, ki izda veliko vzgojnih ukrepov, 13. avtoriteto ima 
učitelj, ki daje veliko domačih nalog, 14. avtoriteto ima učitelj, pri katerem učenci ne izražajo 
drugačnega mnenja. 

Na trditve, kakšen učitelj ima avtoriteto, so se učitelji in učenci odzivali zelo usklajeno, saj je 
tudi analiza odzivov učiteljev na omenjene trditve pokazala, da si po njihovem mnenju učitelj 
pridobi znanje zaradi svoje strokovnosti, učenci so to trditev ocenili z (4,23) in učitelji (4,44).  
Ta podatek nam pove, da je avtoriteta učitelja globoko utemeljena v učiteljevi vlogi 
strokovnjaka na določenem področju, ki si zaupanje učencev pridobi v vlogi posrednika znanja 
in vedenja, saj so se učenci v največji meri strinjali s trditvijo, da ima avtoriteto učitelj, ki dobro 
poučuje in ki učence motivira za znanje. Glede na analizo trditev učencev ima avtoriteto tisti 
učitelj, ki učence razume (4,23), in po oceni učencev je enako pomembno tudi, da dobro poučuje 
(4,23), in na tem mestu lahko izpostavimo pomen že v teoretičnem delu omenjenega kontakta 
med učiteljem in učencem kot točke, ki omogoča transfer in prenos znanja. 
 
Iz analize vrednosti izbranih trditev je torej razvidno, da je prav na strani učencev velika potreba 
po vzpostavljanju neenakovrednega odnosa med učiteljem in učencem, da bi lahko bil učni 
proces uspešen. Učenci se po našem mnenju zavedajo, da učitelj kot nadrejeni pol, ki jih razume 
(4,23) in usmerja, ni njim enakovreden, temveč vlaga energijo v to, da se jim približa in se 
seznanja z njihovim svetom, in da jim z dobrim poučevanjem (4,23) prinaša znanje, da nastopa 
v funkciji vednosti. Iz odgovorov učencev lahko razberemo, da prav tako kot razumevajočega 
učitelja cenijo tudi učitelja, ki dobro poučuje (4,23), in si torej pridobi avtoriteto s svojim 

ustreznim strokovnim delovanjem. Avtoriteto učenci učitelju najpogosteje podelijo zaradi 
njegove strokovnosti pri poučevanju.  
 
Obenem razberemo, da tako učitelji (4,41) kot učenci (4,14) visoko in dokaj enakovredno 
ocenjujejo, da ima avtoriteto tisti učitelj, ki učence motivira za učenje. Ta rezultat nam sporoča, 
da se vsi vključeni v pedagoškem procesu zavedajo ključnega pomena motivacije za učni 
napredek. Iz pridobljenih odgovorov ne moremo razbrati, na kakšen način določeni učitelji 
uspejo vzbuditi interes učencev za učenje. Poudarjamo, da  učencu »nikakor ne moremo »dati« 
motivacije, saj je ta »že v njem«. Drži pa, da z različnimi motivacijskimi spodbudami, ki jih 
namenimo učencu med poučevanjem to »motivacijo« lahko negujemo, ozaveščamo, dodatno 
krepimo, spodbudimo, ali pa nasprotno, celo pripomoremo k njenemu zniževanju. (Juriševič, 
2012, str. 9). Poraja se nam vprašanje, katere motivacijske spodbude učenci sami doživljajo kot 
najbolj učinkovite in katere izmed njih najpogosteje v pouk vključujejo učitelji, zato bi želeli v 
morebitnih prihodnjih raziskavah  fenomen motivacije v učnem procesu podrobneje 



 

 

36 
 

obravnavati. Iz pridobljenih podatkov  sklepamo tudi, da učenci in učitelji učenje prepoznavajo 
kot vrednoto in razumejo, da je za doseganje učnih uspehov trud nujen.  
 
Najmanj avtoritete so učenci pripisali učitelju, ki pri učencih vzbuja strah (1,92), kar prav tako 
potrjuje našo tezo o nujnosti pristnega kontakta med učiteljem in učencem, ki pa ga strah 
onemogoča. Menimo, da učenca, ki je v strahu, to ovira pri odnosu do učitelja kot subjekta, za 
katerega se predpostavlja, da ve, torej pri vzpostavljanju transfernega stika z učiteljem. Učenci 
bolj kot ustrahovanje cenijo zgled in spoštovanje s strani učiteljev. S takim razmišljanjem se 
strinjajo tudi učitelji, saj so tudi oni trditev Avtoriteto ima učitelj, ki pri učencih vzbuja strah. 
uvrstili zelo nizko (1,97).  
 
Za razliko od učencev so učitelji najmanj avtoritete pripisali učiteljem, pri katerih si učenci ne 
upajo izražati drugačnega mnenja (1,56) in ki se jih učenci bojijo. Kolikor to izraža subjektivni 
položaj učitelja, potrjuje podatke, ki smo jih pridobili od učencev o stilih avtoritete učiteljev 
(kar širše obravnavamo v nadaljevanju), da med tremi stili avtoritete najmanjši delež zavzema 
t. i. avtoritarni učitelj.  
 
Podobno stališče izraža tudi nizka izbira trditve Avtoriteto ima učitelj, pri katerem učenci ne 
izražajo nasprotnega mnenja. s strani učencev (2,40), saj strokoven pristop k določeni tematiki 
vsekakor dopušča odprtost za konstruktivne pripombe in se jih učitelj nemara celo razveseli. 
Tako so učitelji (1,72) kot tudi učenci (2,13)  izrazili mnenje, da uporaba vzgojnih ukrepov 
učiteljem ne prinaša avtoritete in da si jo le-ti v očeh učencev lahko pridobijo z odprtim in 
strokovnim pristopom, ki omogoča varno okolje za celosten osebnostni razvoj učenca. Obenem 
tako učno okolje tudi učiteljem omogoča učinkovito in strokovno  izvajanje svojega 
pedagoškega dela in spodbujanja različnih mnenj učencev, kar po mnenju učiteljev (4,31) in 
učencev (4,02) učitelju prinaša avtoriteto. 
 
 
2.5.4 Dejavniki, ki prispevajo k rušenju avtoritete učitelja 
 
 
Nadaljnje smo samo učiteljem postavili anketno vprašanje, ki se nanaša na dejavnike, ki po 
njihovem mnenju najbolj prispevajo k rušenju njihove avtoritete in nanje ne morejo vplivati. 
Prosili smo jih, naj izmed  vseh dejavnikov, ki smo jih navedli v tabeli, izberejo tri dejavnike, 
ki po njihovem mnenju najbolj prispevajo  k rušenju učiteljeve avtoritete in nanje ne morejo 
vplivati. 
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Slika 9: Prikaz ovrednotenih dejavnikov, ki po mnenju učiteljev vplivajo na rušenje avtoritete 
učitelja 
 

  Mesto  
Izbire 

N Srednja vrednost Std.  Varianca 

 
 

Arit. sredina Std. odklon 
 

 Spol učitelja 8. 32 0,09 0,052 0,296 

 Ekonomski status učitelja 9. 32 0,06 0,043 0,246 

 Status učitelja v družbi 3. 32 0,28 0,081 0,457 

 Odnos staršev do šole 1. 32 0,88 0,059 0,336 

 Sodelavci s svojim načinom 
vzpostavljanja avtoritete 

10. 32 0,03 0,031 0,177 

 Poročanje medijev 3. 32 0,28 0,081 0,457 

Vzgoja učenca v družini 2. 32 0,75 0,078 0,44 

Premalo izkušenj 7. 32 0,16 0,065 0,369 

Zakonodaja 5. 32 0,25 0,078 0,44 

Ni podpore vodstva 6. 32 0,19 0,07 0,397 

 

 

Opazimo, da učitelji največji vpliv na rušenje njihove avtoritete pripisujejo staršem in vzgoji 
učenca v družini. Še enkrat torej izpostavljamo, da je sodelovanje med učitelji in starši učencev 
ključno. Učitelji se zavedajo, da bodo v svojem pedagoškem prizadevanju neuspešni, če jih 
straši ne bodo podprli in če avtoritete učitelja ne podpira tudi vzgoja v družini. Če nadrejeni 
pol, ki ga simbolično tvorijo vse avtoritete, ki vplivajo na odločitve učenca, ni poenoten, in moč 
vseh posameznikov ni uperjena k enakemu cilju, ni primernega okolja za vzpostavljanje odnosa 
učenca do pouka in dela za šolo, ki učenca spodbuja in podpira v razmerju do učnih ciljev. 
Takrat se po našem mnenju po nepotrebnem vzpostavlja nasprotujoč oz. celo tekmovalen odnos 
med učitelji in starši, kar pa učencu omogoča odprto polje za manipuliranje in prelaganje 
odgovornosti za svoja dejanja. 

,00 ,10 ,20 ,30 ,40 ,50 ,60 ,70 ,80 ,90 1,00

spol učitelja

ekonomski status učitelja

status učitelja v družbi

odnos staršev do šole

sodelavci s svojim načinom vzpostavljanja avtoritete

poročanje medijev

vzgoja učenca v družini

premalo izkušenj

zakonodaja

ni podpore vodstva

Aritmetična sredina
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2.5.5 Primerjava mnenj učiteljev in učencev o tem, kakšen tip avtoritete učitelji 
vzpostavljajo v razredu 

 

V naslednjem delu anketnega vprašalnika smo se osredotočili na dogajanje v praksi, na 
vsakdanji potek izobraževalnega procesa. Oblikovali smo dvajset indikatorjev v štiri sklope po 
pet postavk, ki so ustrezali opisu vsakega izmed štirih vnaprej določenih tipov avtoritete 
učitelja. Opredeljeni tipi avtoritete učitelja, ki smo jih raziskovali, so opisani v uvodnem delu 
naše naloge, to so avtoritarni, demokratični oz. avtoritativni, permisivni nezainteresirani in 
permisivni popustljivi tip učitelja.  

Skozi vrednotenje navedenih štirih sklopov postavk smo preverjali, v kolikšni meri v svojem 
delovanju učitelji ustrezajo danim tipom avtoritete in tudi kako njihovo delovanje zaznavajo 
učenci. Menimo, da je zelo pomembno, da se je učitelj kot nosilec avtoritete sposoben vživljati 
v doživljanje učenca, ki mu je v hierarhiji šole podrejen. Nujno je, da učitelj oblikuje 
mehanizme, ki mu omogočajo reflektiranje svojega poučevanja skozi oči učenca. Najprej nas 
je zato zanimalo, ali posamezni učitelj svoje poučevanje doživlja in vrednoti enako kot njegovo 
udejstvovanje sprejemajo učenci.  

Z namenom, da bi ugotovili, kakšne predstave imajo učitelji o svojem načinu vodenja razreda 
in kako so te usklajene s predstavami učencev, smo analizirali njihove odgovore in jih nato 
primerjali z odgovori učencev. Iz spodaj prikazane primerjave je razvidno, v kolikšni meri 
posamezni učitelji uspejo svoja teoretična prepričanja o lastnih dejanjih v pedagoškem procesu 
prenesti v svoje poučevanje in v kolikšni meri na enak način to prizadevanje občutijo in 
vrednotijo učenci.  

Ravnanja učiteljev smo preko indikatorjev, ki smo jih navedli že v teoretičnem delu naloge,  
uporabili za določanje njihovega tipa avtoritete. Zanimalo nas je, če pri kakšnem izmed 
učiteljev določen tip avtoritete prevladuje, in če kakšen izmed njih po svojem načinu 
vzpostavljanja avtoritete izrazito izstopa od ostalih. Na tem mestu še enkrat povzemamo 
indikatorje, ki po našem mnenju določajo posamezen tip avtoritete, saj prikaz v spodnjem 
grafikonu izraža aritmetično sredino pogostosti izbire sklopa indikatorjev za posamičen tip 
avtoritete pri vsakem učitelju s strani anketiranih učiteljev in učencev. 

Indikatorji za avtoritarni tip avtoritete učitelja: 

- Ne zanima ga, če nam je težko, od nas pričakuje, da se bomo potrudili. 
- Rad ima le učence, ki ubogajo, drugi ga motijo, ne mara jih. 
- Učitelj učencem sam predstavi pravila, o njih ni razprave in sam od pravil nikoli ne 

odstopi. 
- Učitelj ne prenese, da mu kdo nasprotuje. 
- Učitelj pričakuje, da ga ubogamo, tudi če njegove odločitve niso pravične. 

Indikatorji za demokratični oz. avtoritativni tip avtoritete učitelja: 

- Učitelj nas pogosto preseneti s svojim znanjem.   
- O pravilih se najprej pogovorimo, potem pa se o njih ne moremo več pogajati. 
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- Učitelju zaupamo, ker vedno smiselno upošteva dogovorjena pravila. 
- Učitelja spoštujemo, vendar ga imamo radi, kar se za nas trudi. 
- Učitelj nas spodbuja pri učenju, čeprav je resnicoljuben in nam razloži, kaj znamo in 
česa še ne.   

Indikatorji za permisivni popustljivi tip avtoritete učitelja: 

- Učitelj nam pušča svobodo, ker pravila zanj niso pomembna. 
- Učitelj nas nikoli ne prisili, da bi pri pouku delali nekaj, česar nočemo. 
- Učenci se z učiteljem lahko o vsem pogajajo. 
- V razredu imajo moč učenci, ne učitelj. 

Indikatorji za permisivni nezainteresirani tip avtoritete učitelja: 

- Učitelja bolj zanimajo vse druge stvari, kot šola in učenci. 
- Če bi se učitelj v odnosu do učencev moral potruditi, da bi nekaj dosegel, jim raje 

popusti.   
- Raje se ne zmeni za vedenje učencev, ki se neprimerno vedejo, kot da bi poskusil 

vzpostaviti red. 
- Učitelj pri pouku ni zahteven in mu je vseeno, če se pri urah dolgočasimo. 
- Učitelju je v bistvu vseeno, ali kaj delamo ali ne. 

 

Slika 10  prikazuje, v kolikšni meri se je preko izračuna aritmetične sredine izbranosti zgoraj 
navedenih indikatorjev v anketnem vprašalniku posamezni učitelj opredelil kot avtoritarnega, 
demokratičnega (avtoritativnega), nezainteresiranega ali permisivnega, in v kolikšni meri so ga 
kot takega opisali učenci. Razberemo torej, v kolikšni meri je učiteljevo subjektivno mnenje o 
njegovih lastnih ravnanjih enako subjektivnemu doživljanju njegovih ravnanj s strani učencev.  

Tudi anketirani učenci so namreč imeli v anketnem vprašalniku na voljo iste indikatorje za 
določanje tipa avtoritete učiteljev glede na njihova ravnanja v razredu. Učitelja, ki so ga 
vrednotili, niso izbrali sami, temveč jim je bil predpisan, saj smo tako zagotovili, da so bila s 
strani učencev ravnanja posamičnih učiteljev enakomerno ovrednotena. 

Sledeči grafikon nam tako omogoča obojestranski pogled na dogajanje v razredu med poukom 
pri posamičnem učitelju, obenem pa nam omogoča še takojšni uvid v to, v kolikšni meri se 
mnenje izbranega učitelja in učencev o dogajanju v razredu razlikuje .  

Za prikaz podatkov se nam je stolpični prikaz primerjave aritmetičnih sredin vrednosti sklopov 
indikatorjev za določen tip avtoritete zdel najbolj pregleden, zato smo spodnji grafikon 
oblikovali tako, da je iz njega razvidno, do kakšnih razlik prihaja v vrednostih aritmetičnih 
sredin ocen, ki so jih  učenci (moder stolpec) in učitelji (oranžen stolpec) dodelili vsakemu 
sklopu indikatorjev za opredeljevanje tipa avtoritete pri posamičnem učitelju. Preglednica s 
številčnimi vrednostmi aritmetičnih sredin vrednosti ocen  se nahaja v prilogi 4 
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Slika 10: Primerjalni grafikon odgovorov učiteljev in učencev o dogajanju v razredu med 
poukom pri posamičnem učitelju 
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Pričakovali smo več razhajanj v mnenjih učiteljev in učencev, a rezultati po našem mnenju 
kažejo, da imajo učitelji dokaj realen uvid oz. občutek o učinkih svojega delovanja pri učencih. 
Če izhajamo iz vrednosti aritmetičnih sredin, ki smo jih pridobili z analizo podatkov, so ocene 
učiteljev in učencev precej primerljive, razen nekaterih izjem.  

Preseneča nas predvsem velika vrednost pri opredelitvah nezainteresiranega tipa učitelja pri 
mnenjih učiteljev, ki pomenijo, da precejšnji del učiteljev ocenjuje svoja ravnanja v smislu 
»nezainteresiranosti«. Razberemo, da je pri 11 od 13 učiteljev aritmetična sredina njihove 
samoocene višja kot pri učencih, pri enem je izenačena, le pri številki 13 je razmerje obrnjeno, 
vendar je ob tem treba opozoriti, da imajo pri tem učitelju vsi sklopi indikatorjev isto vrednost 
aritmetičnih sredin, kar zbuja dvom v veljavnost odgovorov učitelja. To nakazujejo tudi 
odgovori učencev, po oceni katerih vsi sklopi nimajo iste vrednosti, pri tem pa imata sklopa 
»nezainteresirani« ter »permisivni« učitelj višji vrednosti od ostalih dveh. 

Glede na to, da je učiteljski poklic vedno bolj nepredvidljiv ter poln izzivov sodobnosti, se 
nenehno spreminja v skladu z družbeno dinamiko. Visoka prisotnost vrednosti postavk, ki 
označujejo nezainteresiranega učitelja, bi lahko torej bila posledica obrambnih mehanizmov v 
časih, ko družba vse več odgovornosti prelaga na posameznika, ki ga sistem – oziroma 
neposredno šola in ravnatelj – ne ščiti. Tako se morajo strokovni delavci sami postaviti po robu 
upadanju vsesplošnih vrednot v celotni družbi. Posameznik oz. posamezen poklic tega ne zmore 
in se sčasoma umakne v sfero »neopredeljenosti«.  

Menimo, da družbene spremembe direktno ali indirektno zelo vplivajo na delovanje učiteljev. 
Šola je namreč živ mehanizem in če želijo strokovni delavci ostati v nepokroviteljskem stiku s 
populacijo, ki jo poučujejo, se morajo na družbeni razvoj tako ali drugače odzivati tudi z 
rekonstrukcijo svojih ustaljenih stališč. 

Glede visoke prisotnosti deleža permisivnega tipa učitelja želimo dodati, da je prisotnost 
permisivnih pristopov in odzivov v današnjih šolah najverjetneje posledica prehajanja od 
preteklih pogosto kritiziranih avtoritarnih vzgojnih stilov. Negativne posledice zgolj 
permisivne vzgoje posameznika smo predstavili že v teoretičnem delu, kljub temu pa se 
zavedamo, da šola kot vzgojno-izobraževalna institucija ne more ostati popolnoma odtujena od 
družbenih ideologij. Alternativni vzgojni pristopi v širšem (in ožjem) družbenem okolju 
učiteljev in strokovnih delavcev nenazadnje zagotovo vplivajo tudi na dinamiko vzpostavljanja 
odnosov v šolskem prostoru.  

Permisivno naravnani pristopi se odražajo tudi v pedagoškem delovanju, saj šola ni zaprt in 
nedotakljiv mehanizem. Verjamemo, da se strokovni delavci morda prav zaradi želje po 
vzpostavitvi bolj všečnega kontakta z učenci trudijo v svoje delovanje vključiti tudi dejanja, ki 
jih morda načelno zavračajo.  

Čeprav opažamo, da je poklic učitelja v Sloveniji na splošno pod velikim pritiskom všečnosti, 
menimo, da je treba tovrstne posege v integriteto učitelja zamejiti in se osredotočiti predvsem 
na spoštljive odnose in motiviranost za znanje. To so obenem temeljne lastnosti demokratičnega 
(avtoritativnega) tipa učitelja, ta tip ravnanj pa ima po podatkih iz zgornje preglednice 
praviloma najnižje vrednosti aritmetičnih sredin indikatorjev tako s strani učiteljev kot učencev. 
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2.5.6 Primerjava mnenj učiteljev in učencev o načinih umirjanja mote čih učencev 

 

Dokaj homogene odgovore s strani učiteljev smo pridobili tudi pri odzivanju na vprašanje o 
tem, na kakšen način umirijo motečega učenca. Učenci in učitelji so odgovarjali na vprašanje, 
kako učitelj umiri motečega učenca, in podajali svoje ocene ravnanj učitelja na štiristopenjski 
lestvici (vedno, pogosto, redko, nikoli).   

 

Slika 11: Prikaz načinov, na katerega učitelji najpogosteje umirijo motečega učenca (1 pomeni 
vedno, 4 pomeni nikoli) 

 

 
  

 N Srednja 
vrednost 

Mesto 
izbire 

 
Arit. 

sredina 
Std. 

odklon 

Učenca pokličem po imenu in ga 
opozorim. 

1. 32 1,5 0,1 

Učenca presedem. 4. 31 2,0 0,1 
Učenca napotim iz razreda, ne 
poskušam ga umiriti. 

8. 31 3,4 0,1 

Z učencem se pogovorim. 1. 32 1,5 0,1 
Učencu dam sarkastično pripombo. 10. 32 3,5 0,1 
Ignoriram motečega učenca, ne želim 
se ukvarjati z njim. 

8. 31 3,4 0,1 

Učenca drugače zaposlim. 3. 32 1,9 0,1 
Zaradi motečega učenca kaznujem 
celoten razred. 

12. 32 3,7 0,1 

Naredim zapis v dnevnik o 
učenčevem vedenju. 

6. 32 2,1 0,1 

Obvestim starše o učenčevem 
vedenju. 

4. 32 2,0 0,1 

Zagrozim mu s slabo oceno. 11. 32 3,6 0,1 
Zahtevam vzgojni ukrep. 7. 32 2,8 0,1 
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Učitelji učence najbolj pogosto umirijo na sledeče načine 1. učenca pokličem po imenu in ga 
opozorim oz. z učencem se pogovorim, 3. učenca drugače zaposlim, 4. učenca presedem, 4. 
obvestim starše o učenčevem vedenju, 6. naredim zapis v dnevnik o učenčevem vedenju, 7. 
zahtevam vzgojni ukrep, 8. ignoriram motečega učenca, ne želim se ukvarjati z njim oz. učenca 
napotim iz razreda,  ne poskušam ga umiriti, 10. učencu dam sarkastično pripombo, 11. 
zagrozim mu s slabo oceno, 12. zaradi motečega učenca kaznujem celoten razred. 

Analiza pridobljenih odgovorov je pokazala, da učitelji menijo (1,5), da najpogosteje umirijo 
moteče učence tako, da jih pokličejo po imenu in jih opozorijo, enako vrednost pa je pridobila 
tudi trditev, da se z motečim učencem pogovorijo (1,5). Iz pridobljenih rezultatov razberemo, 
da se učitelji zavedajo, da je potrebno razviti mehanizme, ki bi po našem mnenju prispevali k 
razvijanju samodiscipline učencev v šoli (spoštovanje do drugih, sprejemanje nasprotnega 
mnenja, pomen prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja, poštenost, ozaveščanje lastnih 
dejanj), zato se tako visoko zavedajo pomena pogovora z motečim učencem. Verjamemo, da 
se spoštljivo sobivanje v šolskem prostoru spodbuja predvsem z ustrezno vodenim pogovorom. 
Ne vemo pa, ali pogovor z motečim učencem, ki ga učitelji navajajo, dejansko vključuje zgoraj 
omenjene elemente, ki bi učence opolnomočili z dolgoročnimi načini samoumiritve in 
samokontrole, saj teh podatkov z našo raziskavo nismo pridobili. Zato menimo, da bi bilo v 
naših morebitnih bodočih raziskavah to tematiko potrebno bolj natančno in poglobljeno 
obravnavati, saj verjamemo, da je ključnega pomena, da bi se v kontekstu samoomejitvene 
avtoritete učenci razvili v samostojne in odgovorne posameznike, torej v osebe, ki jih ni 
potrebno stalno nadzorovati in opominjati na nepravilnosti.  

Nadaljnji podatki naše raziskave kažejo, da so mnogi načini umirjanja motečih učencev 
kratkoročni, kot na primer Učenca drugače zaposlim. (1,9) in Učenca presedem.(2,0).  Kljub 
želji po spodbujanju osebnostnega razvoja učencev se zavedamo, da je nemogoče, da bi se 
učitelj ob vsakem neustreznem vedenju z učencem konstruktivno pogovoril, saj je njegova 
temeljna naloga poučevanje. Menimo, da se v številčnih oddelčnih skupnostih predmetne 
stopnje učitelj zagotovo ne zmore, in tudi ne sme, s pogovorom odzvati na vsakršen moteč 
dejavnik v razredu. V primeru tako natančnega poglabljanja v vzgojno problematiko bi učitelj 
popolnoma zapostavil svoje osrednje poslanstvo, strokovno posredovanje znanja vsem 
učencem, motečim in nemotečim.  

Učitelji na šestem mestu navajajo, da naredijo zapis v dnevnik o učenčevem vedenju (2,1). 
Učiteljevo beleženje neprimernih dejanj učencev je zagotovo koristna povratna informacija za 
starše, saj le-ti od svojih otrok morda dobijo enostranske informacije o dogodkih v šoli.  

Dobljeni rezultati nam ponovno razkrivajo, da se učitelji zavedajo, da je sprememba vedenja 
motečih učencev v šoli veliko bolj uresničljiva ob podpori in sodelovanju staršev. Šele po 
uporabi prej naštetih načinov umirjanja motečih učencev so učitelji uvrstili uporabo vzgojnih 
ukrepov (2,8). Sklepamo, da še preden se učitelji poslužijo tega načina discipliniranja učencev, 
poskušajo z drugimi pristopi, in vzgojne ukrepe uporabijo v izjemnih okoliščinah.  

Učitelji šele na osmem mestu navajajo, da moteče učence ignorirajo (3,4), kar je spodbudno, 
saj kaže, da se na dejanja motečih učencev učitelji redno odzivajo in s tem sporočajo, da jim je 
mar za spoštljive odnose v šolskem prostoru. Razberemo še, da se učitelji zelo  redko na moteče 
učence odzovejo tako, da dajo sarkastično pripombo (3,5). Tudi ta podatek je z našega vidika 



 

 

45 
 

spodbuden, saj sarkazem po našem mnenju ne vodi v razreševanje neustreznega vedenja 
učencev, ne poda jim ustrezne ali uporabne povratne informacije.  

Menimo, da vzgoja ne more biti edini in neposredni cilj vzgojno-izobraževalnega procesa ter 
da se vzgojni učinki najpogosteje izkažejo kot posledica učinkovitega izvajanja kakovostnega 
pouka, a se kljub temu sprašujemo, kako bi bilo možno znotraj šolskega prostora kljub vsemu 
nameniti več pozornosti naraščajočim disciplinskim težavam in najti dolgoročnejše, morda 
preventivne rešitve. Naša raziskava nam tovrstnih odgovorov ne ponuja, je pa to vsekakor  
področje, ki bi si ga želeli v prihodnje natančneje raziskati.  

Kar zadeva vprašanja, kako učitelj umiri motečega učenca, se mnenja učencev in učiteljev na 
nekaterih točkah razhajajo. Njihovi odzivi so prikazani v sledečih preglednicah. 

 

Slika 12: Preglednica vrednosti odgovorov učencev razredne stopnje o načinih, ki jih razrednik 
uporablja za umirjanje učencev (1 pomeni vedno, 4 pomeni nikoli) 

  

 
N Srednja vrednost 

 

 

Arit. 
sredina 

Std. 
odklon 

Učenca pokliče po imenu in ga opozori. 1. 48 1,94 ,121 
Učenca presede. 5. 48 2,73 ,102 
Učenca napoti iz razreda,  ne poskuša ga 
umiriti. 

12. 48 3,38 ,118 

Z učencem se pogovori. 2. 48 2,17 ,120 
Učitelj da učencu sarkastično pripombo. 7. 47 3,06 ,150 
Ignorira motečega učenca, ne želi se 
ukvarjati z njim. 

10. 48 3,23 ,091 

Učenca drugače zaposli. 6. 48 2,85 ,099 
Zaradi motečega učenca kaznuje celoten 
razred. 

8. 48 3,19 ,142 

Naredi zapis v dnevnik o učenčevem 
vedenju. 

3. 48 2,25 ,128 

Obvesti starše o učenčevem vedenju. 4. 47 2,28 ,108 
Zagrozi mu s slabo oceno. 9. 49 3,20 ,120 
Zahteva vzgojni ukrep. 11. 48 3,25 ,101 

 

Nadaljnje predstavljamo še odgovore, ki so jih podali učenci predmetne stopnje. Preglednica 
spodaj (Slika 13) prikazuje stopnje srednjih vrednosti izbora načinov, ki jih predmetni učitelji 
po mnenju učencev uporabljajo za umiritev motečih učencev.  
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Slika 13: Preglednica vrednosti odgovorov učencev predmetne stopnje o načinih, ki jih 
predmetni učitelji uporabljajo za umirjanje učencev (vsak učenec je podal mnenje o dveh 
predmetnih učiteljih, zato podatke prikazujemo v dveh preglednicah; ocena 1 pomeni vedno, 4 
pomeni nikoli). 

  

Mesto 
izbire N 

Srednja 
vrednost 

 

 

Arit. 
Sredina 

Std. 
odklon 

Učenca pokliče po imenu in ga opozori. 1. 197 1,58 ,052 
Učenca presede. 3. 196 2,56 ,067 
Učenca napoti iz razreda,  ne poskuša ga umiriti. 11. 196 2,95 ,067 
Z učencem se pogovori. 5. 197 2,66 ,072 
Učitelj da učencu sarkastično pripombo. 4. 197 2,65 ,073 
Ignorira motečega učenca, ne želi se ukvarjati z njimi. 12. 196 3,14 ,066 
Učenca drugače zaposli. 8. 196 2,89 ,067 
Zaradi motečega učenca kaznuje celoten razred. 10. 197 2,97 ,070 
Naredi zapis v dnevnik o učenčevem vedenju. 2. 197 2,29 ,067 
Obvesti starše o učenčevem vedenju. 6. 197 2,78 ,064 
Zagrozi mu s slabo oceno. 7. 199 2,80 ,072 
Zahteva vzgojni ukrep. 9. 197 2,90 ,068 

 

 

  

  

Mesto  
izbire N 

Srednja 
vrednost 

 

 

Arit. 
sredina 

Std. 
odklon 

Učenca pokliče po imenu in ga opozori.  1. 200 1,60 ,046 
Učenca presede. 4. 200 2,53 ,056 
Učenca napoti iz razreda,  ne poskuša ga umiriti. 11. 199 3,13 ,064 
Z učencem se pogovori. 3. 201 2,52 ,071 
Učitelj da učencu sarkastično pripombo. 6. 199 2,94 ,067 
Ignorira motečega učenca, ne želi se ukvarjati z njim. 12. 200 3,29 ,062 
Učenca drugače zaposli. 6. 199 2,94 ,065 
Zaradi motečega učenca kaznuje celoten razred. 9. 200 3,09 ,063 
Naredi zapis v dnevnik o učenčevem vedenju. 2. 198 2,42 ,067 
Obvesti starše o učenčevem vedenju. 5. 198 2,88 ,060 
Zagrozi mu s slabo oceno. 8. 199 2,98 ,068 
Zahteva vzgojni ukrep.. 10. 200 3,12 ,063 
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Učenci so po izračunu skupnega povprečja vseh treh srednjih vrednosti (povprečje vrednosti 
aritmetičnih sredin iz vseh treh zgoraj prikazanih tabel, vrednost je zapisana ob vsaki trditvi) 
pri vsaki postavki, tj. trditvi o tem, kako učitelji umirijo motečega učenca, ovrednotili v 
naslednjem vrstnem redu: 1. učenca pokliče po imenu in ga opozori (1,63), 2. naredi zapis v 
dnevnik o učenčevem vedenju (2,35), 3. z učencem se pogovori (2,54), 4. učenca presede 
(2,56), 5. obvesti starše o učenčevem vedenju (2,77), 6. učencu da sarkastično pripombo (2,83), 
7. učenca drugače zaposli (2,91), 8. zagrozi mu s slabo oceno (2,93), 9. zahteva vzgojni ukrep 
(3,04) oz. zaradi motečega učenca kaznuje celoten razred (3,04), 11. učenca napoti iz razreda, 
ne poskuša ga umiriti (3,07), 12. ignorira motečega učenca, ne želi se ukvarjati z njim (3,22). 

Razberemo, da tudi po mnenju učencev učitelji najpogosteje poskušajo motečega učenca 
umiriti tako, da ga pokličejo po imenu in ga opozorijo. Že na drugem mestu učenci navajajo 
zapis v dnevnik in šele nato pogovor, ki so ga učitelji kot način umirjanja motečih učencev 
razvrstili na prvo mesto. Ta razkorak v mnenju učencev in učiteljev nas ponovno opozarja, da 
je potrebno raziskati, kaj natančneje za učitelje pomeni pogovor z motečim učencem in kaj si 
v okviru tega koncepta predstavljajo učenci sami. 

Kljub temu da učitelji šele na deseto mesto uvrščajo dajanje sarkastičnih pripomb (3,5), so 
učenci menili, da je tak način umirjanja veliko pogostejši in ga uvrstili na šesto mesto (2,83). 
Opazimo, da obstaja precejšen razkorak v subjektivnem vrednotenju prisotnosti sarkazma v 
izjavah učiteljev in tudi nam tem mestu razmišljamo, da bi bilo za oblikovanje tehtnejših 
zaključkov o tej temi potrebno vsebino omenjenih sarkastičnih pripomb natančneje raziskati, 
česar pa nam z našo raziskavo pridobljeni podatki ne dopuščajo. Pozitivno je, da tudi učenci 
opažajo, da učitelji kljub prizadevanju za strokovno voden pouk reagirajo ob neprimernem 
ravnanju določenih učencev in motečih učencev ne ignorirajo, saj je ignoriranje motečih 
učencev s strani učiteljev po njihovem mnenju na zadnjem mestu (3,22). 

Z vprašanji v anketnem vprašalniku smo raziskovali tudi potencialno povezanost med tipom 
avtoritete učiteljev in načinom umirjanja motečih učencev, ki ga učitelj z določenim tipom 
avtoritete uporablja. V ta namen smo oblikovali korelacijsko tabelo povezanosti med načini 
umirjanja učencev in sklopi indikatorjev, ki opredeljujejo določen tip avtoritete učitelja, ki se 
nahaja v prilogi 5.  

Razberemo, da rezultati naše raziskave sporočajo, da z anketnim vprašalnikom, ki smo ga 
oblikovali, nismo pridobili podatkov, ki bi izkazovali eksplicitno povezavo med načinom 
umiritve motečih učencev in tipom učiteljeve avtoritete. Način umirjanja motečih učencev je 
pri učiteljih po njihovem mnenju zelo homogen, medtem ko se med njimi pojavljajo različni 
tipi avtoritete. Razvidno je, da korelacijska tabela načinov umirjanja učencev in indikatorjev 
za določanje tipa avtoritete učiteljev ne kaže specifičnega vzorca povezanosti med načini 
umirjana in sklopi indikatorjev, ki opredeljujejo določen tip avtoritete. 

Na podlagi zbranih podatkov, ki so predstavljeni v korelacijski tabeli priloga 5,  ugotavljamo, 
da naslednji načini umirjanja niso specifično povezani z nobenim izmed tipom avtoritete 
učitelja: učenca pokliče po imenu in ga opozori, naredi zapis v dnevnik o učenčevem vedenju, 
zahteva vzgojni ukrep. Čeprav ne moremo razbrati specifične povezanosti teh trditev z 
indikatorji, ki opredeljujejo določen tip avtoritete učitelja, so bile te trditve v anketnem 
vprašalniku izbrane kot pogost način umirjanja učencev tako s strani učiteljev kot učencev. 
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Sklepamo torej, da te določene načine umirjanja motečih učencev učitelji pogosto uporabljajo 
ne glede na njihov tip avtoritete. 

Kot smo omenili, med drugim razberemo, da način umirjanja z opozorilom in klicanjem učenca 
po imenu ni močno povezan z nobenim indikatorjem tipa avtoritete učitelja, čeprav je po 
podatkih, ki smo jih pridobili z analizo rezultatov anketnih vprašalnikov, to najbolj pogost 
način umirjanja učencev tako po mnenju učencev kot učiteljev. To razberemo iz priložene 
tabele, saj med omenjenimi indikatorji in tem načinom umirjanja nikjer ni statistično značilne 
stopnje povezanosti in moči povezanosti, ki bi presegala vrednost 0.2. 

Razvidno je, da korelacijska tabela načinov umirjanja učencev in indikatorjev za določanje tipa 
avtoritete učiteljev ne kaže specifičnega vzorca povezanosti med načini umirjana in sklopi 
indikatorjev, ki opredeljujejo določen tip avtoritete. Kljub temu da korelacijska tabela (glej 
prilogo 5) ne potrjuje korelacije med sklopom indikatorjev za določen tip avtoritete učitelja in 
specifičnim načinom umirjanja motečih učencev, pa nam prikazuje stopnjo povezanosti med 
posamičnim indikatorjem in načinom umirjanja motečih učencev.  

Lahko zapišemo, da iz v njej predstavljenih podatkov sledi: 

- Učenca presede. je pozitivno povezan z indikatorjem permisivnega popustljivega tipa 
avtoritete učitelja (koeficient povezanosti 0,268) in permisivnega nezainteresiranega 
tipa avtoritete učitelja (koeficient povezanosti 0,216).  
 

- Obvesti starše o učenčevem vedenju. je pozitivno povezan z indikatorjem avtoritarnega 
tipa avtoritete učitelja (koeficient povezanosti 0,205).  
 

- Učenca napoti iz razreda,  ne poskuša ga umiriti. je pozitivno povezan z indikatorjem 
permisivnega nezainteresiranega (koeficient povezanosti 0,253), avtoritarnega 
(koeficient povezanosti 0,208), permisivnega popustljivega (koeficient povezanosti 
0,208) in negativno z indikatorjem demokratičnega oz. avtoritativnega (koeficient 
povezanosti -0,228) tipa avtoritete učitelja. 

 

- Učenca drugače zaposli. je pozitivno povezan z indikatorjem permisivnega 
popustljivega tipa avtoritete učitelja (koeficient povezanosti 0,232). 
 

- Z učencem se pogovori. je pozitivno povezan z indikatorji demokratičnega 
(avtoritativnega)  tipa avtoritete (koeficient povezanosti 0,296 in 0,262 in 0,234) in 
negativno z indikatorjema permisivnega  nezainteresiranega tipa (koeficient 
povezanosti –0,225 in –0, 211)  in z indikatorjem permisivnega popustljivega 
(koeficient povezanosti –0,200)  tipa avtoritete učitelja. 

 

- Učitelj da učencu sarkastično pripombo. je pozitivno povezan z indikatorjem 
permisivnega nezainteresiranega  tipa avtoritete učitelja (koeficient povezanosti 0,211). 
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- Zaradi motečega učenca kaznuje celoten razred. je pozitivno povezan z indikatorjema 
permisivnega  nezainteresiranega (koeficient povezanosti 0,211 in 0,224) tipa avtoritete 
in negativno z indikatorjema demokratičnega oz. avtoritativnega (koeficient 
povezanosti –0,263 in –0,322) tipa avtoritete učitelja. 
 
 

- Zagrozi mu s slabo oceno. je pozitivno povezan z indikatorjem permisivno 
nezainteresiranega tipa in negativno z indikatorjema demokratičnega oz. 
avtoritativnega (koeficient povezanosti –0,224 in –0, 247) tipa avtoritete učitelja. 
 
 

- Učenca pokliče po imenu in ga opozori. ni specifično povezan z nobenim indikatorjem 
tipa avtoritete učitelja. 
 

- Naredi zapis v dnevnik o učenčevem vedenju. ni specifično povezan z nobenim 
indikatorjem tipa avtoritete učitelja.   

 

- Zahteva vzgojni ukrep. ni specifično povezan z nobenim indikatorjem tipa avtoritete 
učitelja. 

Menimo, da so pridobljeni podatki, ki nam sporočajo, da tip vzpostavljanja avtoritete učitelja 
ne določa nujno tudi njegovega načina umirjanja motečih učencev, torej njegovega odzivanja 
v neustaljenih okoliščinah, pozitivni,  saj je usklajano in homogeno vzgojno delovanje učiteljev 
na šoli zagotovo bolj učinkovito in reprezentativno, kot če bi vsak posameznik deloval po 
svoje. 

Predstavljeni podatki nam razkrivajo, da so načini odzivanja na moteče učence s strani učiteljev 
z raznovrstnimi tipi avtoritete lahko usklajeni kljub različnim pristopom v vzpostavljanju 
avtoritete. 
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2.5.7 Faktorska analiza – tipi avtoritete učiteljev  

 

Zaradi kompleksne tematike določanja tipov učiteljev na izbrani šoli smo se odločili za 
faktorsko analizo pridobljenih odgovorov. Učenci, ki obiskujejo pouk predmetne stopnje (od 
6. do 9. razreda), so na sklop postavk o tipih avtoritete učitelja in njihovih načinih umirjanja 
motečih učencev odgovarjali za dva različna učitelja, torej dvakrat. Pri tem smo zaradi 
natančnosti pridobljenih rezultatov upoštevali le odgovore anketirancev, ki so odgovorili na 
čisto vse navedene postavke o načinih umirjanja (N = 380). Ta vzorec je za izvajanje faktorske 
analize ustrezen. Cohen et all. (2011, str. 680) navajajo, da je za faktorsko analizo vzorec, ki 
šteje 300–500 enot, dober. Faktorska analiza se nam je zdela najprimernejši postopek, saj je to 
reprezentativna in zelo natančna analiza, ki nam pomaga pri raziskovanju razmerij med 
spremenljivkami pri bolj kompleksnih konceptih. Je metoda za redukcijo podatkov, kar 
pomeni, da iz večjega števila spremenljivk lahko dobimo samo na primer 4 dejavnike ali 
faktorje, ki predstavljajo to, kar je skupnega določenim teoretičnim izhodiščem. 

Če smo v prejšnjem sklopu navajali izsledke naše analize tipov učiteljev, nas je z vpeljavo 
faktorske analize vnaprej določenih teoretičnih postavk o tipih učiteljev glede na način 
vzpostavljanja avtoritete v razredu sedaj zanimalo, ali so naša teoretična izhodišča, ki naj bi 
konceptualizirala določen tip učitelja, med seboj povezana na tak način, kot smo predhodno 
predvidevali in zapisali.  

Kot smo že omenili in kot je razvidno iz spodnje preglednice, smo oblikovali 20 postavk, ki so 
vsebinski indikatorji oziroma spremenljivke za določitev posameznega faktorja. Med njimi jih 
po pet definira določen tip avtoritete učitelja in te trditve so v preglednici enako obarvane. 
Rdeča barva označuje avtoritaren tip avtoritete učitelja, rumena demokratičnega oz. 
avtoritativnega, modra permisivnega popustljivega učitelja in siva permisivnega 
nezainteresiranega učitelja. Pri vsaki spremenljivki so anketirani učenci predmetne stopnje 
izbrali, v kolikšni meri se s trditvijo strinjajo. Možni odzivi so bili: popolnoma velja, velja, 
delno velja, ne velja. 
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Slika 14: Seznam indikatorjev o tipih avtoritete učitelja 

 

Če ponovno strnemo indikatorje za določanje tipov avtoritete učiteljev v štiri sklope, ki smo 
jih sicer navedli že v teoretičnem delu, je bil naš načrt sklopov opredeljevanja določenega tipa 
avtoritete učitelja tak, kot je prikazano v nadaljevanju. 

 Popolnoma  
Velja 

Velja Delno 
velja 

Ne 
velja 

Učitelj nas pogosto preseneti s svojim znanjem.       
Učitelja bolj zanimajo vse druge stvari, kot šola in 
učenci.  

    

Ne zanima ga, če nam je težko, od nas pričakuje, da se 
bomo potrudili. 

    

O pravilih se najprej pogovorimo, potem pa se o njih ne 
moremo več pogajati. 

    

Učitelj nam pušča svobodo, ker pravila zanj niso 
pomembna. 

    

 Rad ima le učence, ki ubogajo, drugi ga motijo, ne 
mara jih.  

    

Učitelju zaupamo, ker vedno smiselno upošteva 
dogovorjena pravila.  

    

Učitelj učencem sam predstavi pravila, o njih ni 
razprave in sam od pravil nikoli ne odstopi.  

    

Če bi se učitelj v odnosu do učencev moral potruditi, da 
bi nekaj dosegel, jim raje popusti.   

    

Učitelja spoštujemo, vendar ga imamo radi, kar se za 
nas trudi.  

    

Učitelj nas nikoli ne prisili, da bi pri pouku delali nekaj, 
česar nočemo. 

    

Učitelj ne prenese, da mu kdo nasprotuje.      
Raje se ne zmeni za vedenje učencev, ki se neprimerno 
vedejo, kot da bi poskusil vzpostaviti red. 

    

Učenci se z učiteljem lahko o vsem pogajajo.     
Učitelj pri pouku ni zahteven in mu je vseeno, če se pri 
urah dolgočasimo. 

    

Učitelj nas spodbuja pri učenju, čeprav je resnicoljuben 
in nam razloži, kaj znamo in česa še ne.   

    

V razredu imajo moč učenci, ne učitelj.     
Učitelj pričakuje, da ga ubogamo, tudi če njegove 
odločitve niso pravične. 

    

Učitelja ne moti nemir v razredu, zanj je bolj 
pomembno, da delamo, kar želimo. 

    

Učitelju je v bistvu vseeno, ali kaj delamo ali ne.     
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Avtoritarni učitelj: 

 

Demokratični oz. avtoritativni učitelj: 

 

Permisivni popustljivi učitelj: 

 

Permisivni nezainteresirani učitelj: 

 Popolnoma  
Velja 

Velja Delno 
velja 

Ne 
velja 

Ne zanima ga, če nam je težko, od nas pričakuje, da se bomo 
potrudili. 

    

Rad ima le učence, ki ubogajo, drugi ga motijo, ne mara jih.      
Učitelj učencem sam predstavi pravila, o njih ni razprave in sam od 
pravil nikoli ne odstopi.  

    

Učitelj ne prenese, da mu kdo nasprotuje.      
Učitelj pričakuje, da ga ubogamo, tudi če njegove odločitve niso 
pravične. 

    

 Popolnoma  
velja 

Velja Delno 
velja 

Ne 
velja 

Učitelj nas pogosto preseneti s svojim znanjem.       
O pravilih se najprej pogovorimo, potem pa se o njih ne moremo več 
pogajati. 

    

Učitelju zaupamo, ker vedno smiselno upošteva dogovorjena pravila.      
Učitelja spoštujemo, vendar ga imamo radi, kar se za nas trudi.      
Učitelj nas spodbuja pri učenju, čeprav je resnicoljuben in nam 
razloži, kaj znamo in česa še ne.   

    

 Popolnoma  
velja 

Velja Delno 
velja 

Ne 
velja 

Učitelj nam pušča svobodo, ker pravila zanj niso pomembna.     
Učitelj nas nikoli ne prisili, da bi pri pouku delali nekaj, česar nočemo.     
Učenci se z učiteljem lahko o vsem pogajajo.     
V razredu imajo moč učenci, ne učitelj.     
Učitelja ne moti nemir v razredu, zanj je bolj pomembno, da delamo, 
kar želimo. 

    

 Popolnoma  
velja 

Velja Delno 
velja 

Ne 
velja 

Učitelja bolj zanimajo vse druge stvari kot šola in učenci.      
Če bi se učitelj v odnosu do učencev moral potruditi, da bi nekaj 
dosegel, jim raje popusti.   

    

Raje se ne zmeni za vedenje učencev, ki se neprimerno vedejo, kot da 
bi poskusil vzpostaviti red. 

    

Učitelj pri pouku ni zahteven in mu je vseeno, če se pri urah 
dolgočasimo. 

    

Učitelju je v bistvu vseeno, ali kaj delamo ali ne.     
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To so bili konceptualni sklopi spremenljivk posameznega teoretično zasnovanega faktorja, za 
katere nas je zanimalo, ali oziroma kako so v praksi povezani. Njihovo povezanost smo 
preverjali preko odgovorov učencev, ki so odgovarjali za vnaprej določenega in poznanega 
učitelja. Učitelj, čigar dejanja so učenci vrednotili, je bil določen vnaprej tudi z namenom, da 
bi vsak izmed učiteljev prejel sorazmerno število ocen. 

Pred izvedbo faktorske analize smo naredili Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) in Bartlettov test, ki 
sta pokazala, da je vzorec ustrezen za izvedbo faktorske analize. 

Slika 15: KMO in Bartlettov test 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,839 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1.393,757 

Df 190 

Sig. ,000 
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2.5.8 Faktorska analiza –  rezultati 

 

Faktorska analiza postavk o tipih avtoritete  je pokazala spodaj navedene rezultate, ki jih bomo 
v nadaljevanju pojasnili in analizirali. Da bi pridobili konceptualno podobne in pomembne 
grozde spremenljivk, smo izbrali metodo glavnih osi s poševno Oblimin rotacijo in izvedli 
Kaiser normalizacijo. Izločili smo Eigenvalues  enake ali večje od 1.00. Glede na 20 vključenih 
spremenljivk je poševna rotacija spremenljivk izločila štiri faktorje, ki pojasnjujejo 22.477, 
10.045, 5.919 in 2.233 odstotka celotne variance, skupaj pa 40,674 odstotka celotne pojasnjene 
variance. Delež pojasnjene variance posameznega faktorja je razviden iz spodnje tabele. 

 

Slika 16: Prikaz rezultatov faktorske analize trditev o različnih tipih avtoritete učiteljev 

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadingsa 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance Cumulative % Total 

1 5,013 25,066 25,066 4,495 22,477 22,477 3,881 

2 2,560 12,802 37,868 2,009 10,045 32,522 2,517 

3 1,851 9,253 47,121 1,184 5,919 38,441 2,086 

4 1,091 5,456 52,578 ,447 2,233 40,674 ,681 

5 ,940 4,700 57,278         

6 ,920 4,599 61,877         

7 ,817 4,087 65,963         

8 ,792 3,962 69,925         

9 ,750 3,752 73,677         

10 ,658 3,288 76,965         

11 ,627 3,134 80,099         

12 ,585 2,925 83,023         

13 ,571 2,854 85,877         

14 ,543 2,714 88,591         

15 ,474 2,371 90,963         

16 ,438 2,189 93,151         

17 ,426 2,132 95,283         

18 ,369 1,845 97,128         

19 ,304 1,518 98,646         

20 ,271 1,354 100,000         
 

Vrednosti uteži ob spremenljivkah, ki tvorijo posamezen s faktorsko analizo pridobljen faktor, 
prikazuje tabela spodaj. Četrti faktor je opredeljen le z dvema negativnima vrednostma uteži, 
zato smo ga v naši interpretaciji zanemarili in sklenili, da je faktorska analiza v relevantnem 
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okviru pokazala le tri osnovne faktorje. Da bi izboljšali interpretativnost faktorjev, smo izbrali 
le spremenljivke z naslednjimi faktorskimi obremenitvami: > 0,44 (prvi faktor), > 0,49 (drugi 
faktor) in > 0,37 (tretji faktor). Imena faktorjev so: faktor 1 - permisivni tip avtoritete učitelja, 
faktor 2 - demokratični tip avtoritete učitelja in faktor 3 - avtoritarni tip avtoritete učitelja.    

 

Slika 17: Prikaz vrednosti uteži pridobljenih faktorjev  

 
 

  

Faktor 

1 2 3 4 

Učitelj nas pogosto preseneti s svojim znanjem.   ,498     
Učitelja bolj zanimajo vse druge stvari kot šola in učenci. ,443   ,331   
Ne zanima ga, če nam je težko, od nas pričakuje, da se bomo 
potrudili. 

    ,467   

O pravilih se najprej pogovorimo, potem pa se o njih ne moremo 
več pogajati. 

      -,417 

Učitelj nam pušča svobodo, ker pravila zanj niso pomembna.  
,659 

      

Rad ima le učence, ki ubogajo, drugi ga motijo, ne mara jih.     ,379   
Učitelju zaupamo, ker vedno smiselno upošteva dogovorjena 
pravila. 

  ,682     

Učitelj učencem sam predstavi pravila, o njih ni razprave in sam 
od pravil nikoli ne odstopi. 

    ,460   

Če bi se učitelj v odnosu do učencev moral potruditi, da bi nekaj 
dosegel, jim raje popusti. 

,516     -,313 

Učitelja spoštujemo, vendar ga imamo radi, kar se za nas trudi.   ,818     
Učitelj nas nikoli ne prisili, da bi pri pouku delali nekaj, česar 
nočemo. 

,356 ,375     

Učitelj ne prenese, da mu kdo nasprotuje.     ,615   
Raje se ne zmeni za vedenje učencev, ki se neprimerno 
 vedejo, kot da bi poskusil vzpostaviti red. 

,553       

Učenci se z učiteljem lahko o vsem pogajajo. ,408       
Učitelj pri pouku ni zahteven in mu je vseeno, če se pri urah 
dolgočasimo. 

,511       

Učitelj nas spodbuja pri učenju, čeprav je resnicoljuben in nam 
razloži, kaj znamo in česa še ne. 

  ,658     

V razredu imajo moč učenci, ne učitelj. ,652       
Učitelj pričakuje, da ga ubogamo, tudi če njegove odločitve niso 
pravične. 

    ,489   

Učitelja ne moti nemir v razredu, zanj je bolj pomembno, da 
delamo, kar želimo. 

,779       

Učitelju je v bistvu vseeno, ali kaj delamo ali ne. ,737       
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Pridobljeni faktorji so sledeči: 

Prvi faktor: permisivni tip avtoritete učitelja  

Mejna točka > 0,44 

 Izrisani indikatorji in njihove vrednosti uteži:  

• Učitelja ne moti nemir v razredu, zanj je bolj pomembno, da delamo, kar želimo 
(0,779). 

• Učitelju je v bistvu vseeno, ali kaj delamo ali ne (0,737). 
• Učitelj nam pušča svobodo, ker pravila zanj niso pomembna (0,659). 

• V razredu imajo moč učenci, ne učitelj (0,652). 
• Raje se ne zmeni za vedenje učencev, ki se neprimerno vedejo, kot da bi poskusil 

vzpostaviti red (0,533). 
• Če bi se učitelj v odnosu do učencev moral potruditi, da bi nekaj dosegel, jim raje 

popusti (0,516).   

• Učitelj pri pouku ni zahteven in mu je vseeno, če se pri urah dolgočasimo (0,511). 
• Učitelja bolj zanimajo vse druge stvari kot šola in učenci (0,443). 

 

Drugi faktor: demokratični oz. avtoritativni tip avtoritete učitelja 

Mejna točka > 0,49 

  Izrisani indikatorji in njihove vrednosti uteži:  

• Učitelja spoštujemo, vendar ga imamo radi, kar se za nas trudi (0,818). 

• Učitelju zaupamo, ker vedno smiselno upošteva dogovorjena pravila (0,682). 
• Učitelj nas spodbuja pri učenju, čeprav je resnicoljuben in nam razloži, kaj znamo in 
česa še ne (0,658). 

• Učitelj nas pogosto preseneti s svojim znanjem (0,498). 
 

Tretji faktor: avtoritarni tip avtoritete učitelja 

Mejna točka > 0,37 

Izrisani indikatorji in njihove vrednosti uteži:  

• Učitelj ne prenese, da mu kdo nasprotuje (0,615). 
• Učitelj pričakuje, da ga ubogamo, tudi če njegove odločitve niso pravične (0,489). 
• Ne zanima ga, če nam je težko, od nas pričakuje, da se bomo potrudili (0,467). 

• Učitelj učencem sam predstavi pravila, o njih ni razprave in sam od pravil nikoli ne 
odstopi (0, 460). 

• Rad ima le učence, ki ubogajo, drugi ga motijo, ne mara jih (0,379). 
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Četrti faktor: se zanemari  

Izrisani indikatorji in njihove vrednosti uteži:  

• O pravilih se najprej pogovorimo, potem pa se o njih ne moremo več pogajati (–0,417). 

• Če bi se učitelj v odnosu do učencev moral potruditi, da bi nekaj dosegel, jim raje 
popusti (–0,313).   

 

Faktorska analiza odgovorov učencev o tipih avtoritete učiteljev je pokazala, da obstaja jasna 
korelacija med navedenimi indikatorji, ki smo jih oblikovali v sklope za opredelitev določenega 
tipa avtoritete učitelja. Vsi štirje (oziroma v osnovi trije: permisivni, demokratični in 
avtoritarni) teoretično zasnovani tipi avtoritete učitelja so se jasno izrisali, pri čemer lahko iz 
zgornje preglednice razberemo, da se je z najvišjimi vrednostmi izrisal faktor 1 - permisivni 
tip avtoritete učitelja. V tem faktorju prepoznamo skupen permisivni tip avtoritete učitelja, tako 
popustljivega, kot nezainteresiranega. Izhajajoč iz pridobljenih podatkov zato lahko 
zaključimo, da smo z analizo podatkov potrdili obstoj treh osnovnih tipov avtoritete učitelja in 
ne štirih. Visoke vrednosti pri prvem faktorju, ki predstavlja skupek indikatorjev permisivnega 
popustljivega tipa avtoritete učitelja in permisivnega nezainteresiranega tipa avtoritete učitelja,  
nas presenečajo. Sprašujemo se, ali je to dovolj konstruktivna podlaga za oblikovanje 
samozavestnih, samoiniciativnih, kreativnih, za učenje motiviranih osebnosti?  

Kakšni razlogi lahko pojasnijo tak rezultat? Nemara učenci prehitro sklepajo na učiteljevo 
nezainteresiranost ali popustljivost, če so vajeni le pretiranega memoriranja dejstev in 
poudarjanja gole ubogljivosti, jih lahko vsako povabilo k avtonomnemu in kreativnemu 
učnemu udejstvovanju spominja na nesmisel oz. na nekaj, za kar se ni potrebno niti vredno 
potruditi. Po drugi strani pa nam pridobljeni rezultati sporočajo, da učitelji očitno iz takšnih ali 
drugačnih razlogov vse bolj popuščajo trendom permisivnosti in svojo načelnost vzdržujejo 
zgolj na formalni ravni 

V drugem faktorju glede na rezultate faktorske analize prepoznamo demokratični oz. 
avtoritativni tip avtoritete učitelja. V tem faktorju se je indikator Učitelja spoštujemo, vendar 
ga imamo radi, kar se za nas trudi (0,818). izrisal z najvišjo vrednostjo uteži celotne analize. 
Ta podatek nakazuje, da učenci ne le razumejo, da se določen učitelj trudi za njihov napredek, 
temveč to tudi najbolj cenijo. Posledično zaznavanje prizadevanja učitelja za učni uspeh pri 
učencih vzbuja tudi visoko mero zaupanja, ki ga občutijo do tovrstnega učitelja. Kljub temu da 
pogosto menimo, da je mlajše osebe lahko preslepiti s praznim besedičenjem in lepimi 
besedami, po naših podatkih ni tako. Indikatorji v tem faktorju namreč pojasnjujejo, da učenci 
najbolj zaupajo učitelju, ki je resnicoljuben in jim realno pove, kaj znajo in tudi česa ne.  

V tretjem faktorju se je izrisal avtoritarni tip avtoritete učitelja. Iz prikazanih vrednosti 
razberemo, da je tovrstni tip učitelja izredno brezkompromisen in svojeglav pri oblikovanju in 
spoštovanju razrednih pravil, zato si po našem mnenju ne more pridobiti zaupanja učencev. 
Kljub temu da avtoritarni tip avtoritete učitelja še najbolj povzema tradicionalni tip poučevanja 
in je bil pogosto kritiziran, so vrednosti ob indikatorjih, ki označujejo tovrstni tip učitelja visoke 
in povezanost med trditvami, jasne. Vidimo torej, da je navkljub vsem po našem mnenju 
relevantnim kritikam ta tip avtoritete učitelja učencem jasen in smiselno predstavljiv. Če 
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poenostavimo, pri takem tipu učiteljeve avtoritete učenci zelo hitro vedo, pri čem so in jim ni 
potrebno vlagati nobenega truda v odnos z njim. Pri drugih tipih vzpostavljanja avtoritete, ki 
si prizadevajo za medsebojno sodelovanje in iskanje skupnih dogovorov, se ta jasnost rahlo 
zabriše, tam ni toliko črno-belih vidikov. 

V četrtem faktorju se ni izrisala nobena pozitivna vrednost uteži pri trditvah. Sklepamo, da je 
to povezano z močnimi utežmi pri izjavah permisivnega učitelja v prvem faktorju, ki so 
prevzele reprezentativnost možnih uteži pri teoretično predvidenem drugem podtipu 
permisivnega učitelja (permisivni nezainteresirani tip avtoritete učitelja). Lahko torej rečemo, 
da v zaznavah učencev obstajajo le trije osnovni tipi avtoritete učitelja. Drugega izmed obeh 
indikatorjev Če bi se učitelj v odnosu do učencev moral potruditi, da bi nekaj dosegel, jim raje 
popusti. (–0,313) z negativno vrednostjo v četrtem faktorju ne upoštevamo, ker smo ta indikator 
in njegovo vrednost vključili že v interpretacijo prvega faktorja. 

Čudi nas visoka negativna vrednost pri prvem izrisanem indikatorju četrtega faktorja O pravilih 
se najprej pogovorimo, potem pa se o njih ne moremo več pogajati. (–0,417), ki se v nobenem 
drugem faktorju ni izrisal s pozitivno vrednostjo. Ker nam v četrtem faktorju ostane kot 
relevanten le še ta indikator, izrisan z negativno vrednostjo, ne moremo o njegovi vsebini 
zapisati nič pritrdilnega. Lahko zapišemo le, kaj ta faktor ni, in sicer da indikator O pravilih se 
najprej pogovorimo, potem pa se o njih ne moremo več pogajati. (–0,417) tovrstnega tipa 
avtoritete ne opredeljuje.  

Četrti faktor se nam torej v nasprotju s pričakovanji odpira kot vsebinsko nezapolnjen prostor, 
o katerem lahko zapišemo le, česa ne vključuje. Sprašujemo se, če nas, kljub temu da iz ene 
edine negativne vrednosti ne moremo razbrati tipa avtoritete, ta vrednost, zgolj kot podatek in 
ne kot faktor ne kliče k bolj poglobljenemu razmisleku. Morda nas opozarja na dejstvo, da ne 
glede na pregovorno naraščajoče vključevanje učencev v sooblikovanje pedagoškega procesa, 
tega prizadevanja učenci ne občutijo. Zanima nas, kako bi lahko spodbudili resnično 
vključevanje učencev v pomembne odločitve, ki se dotikajo sobivanja v šolskem prostoru. 
Sprašujemo se, ali nam ta podatek govori, da se učitelji z učenci o pravilih ne pogovarjajo oz. 
dogovarjajo? Poraja se nam vprašanje, kako torej poteka predstavljanje in oblikovanje šolskih 
pravil na šoli? Bi lahko sklepali, da učitelji učencem pravila zgolj predstavijo, ker za skupen 
dogovor ni dovolj časa? Glede na pripravljenost učencev za posredovanje svojega razmišljanja 
o dogajanju v šoli, ki so ga potrdili tudi z sodelovanjem v naši raziskavi, menimo, da bi znali 
konstruktivno prispevati k sooblikovanju  šolskih pravil. 

Ob preverjanju naših teoretičnih izhodišč s faktorsko analizo smo dobili zelo indikativne 
rezultate. Faktorska analiza nam je razkrila, da je razlikovanje med dvema tipoma 
permisivnega tipa avtoritete učitelja možno na konceptualni ravni, medtem ko se v zaznavanju 
učencev te meje zabrišejo in se izkaže, da imata oba tipa skupen izvor in da se njuni vzvodi 
nenazadnje tako močno prežemajo, da ju je v izvajanju težko ločevati. Kot posledica se nam je 
četrti faktor izrisal le z dvema negativnima vrednostma in ga za potrebe našega raziskovanja 
lahko zanemarimo. Faktorska analiza o tipih avtoritete učiteljev  je  potrdila in vrednostno 
izrisala obstoj treh glavnih tipov avtoritet učitelja ter jasno korelacijo med predvidenimi 
indikatorji za opredelitev določenega tipa avtoritete učitelja. 
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Zaklju ček 
 
 
V fenomenu raziskovanja avtoritete učitelja je zaznati kompleksno problematiko vzgoje, ki je 
razpeta med nujnostjo prisotnosti avtoritete za otrokov osebnostni razvoj in odporom, ki ga 
podrejeni pol občuti na poti osamosvajanja in osvobajanja, iskanja svojih lastnih omejitev. 
Avtoriteta je za uspešno vodenje učencev nujna in neizbežna, možno pa jo je vzpostavljati na 
različne načine. Vsekakor pa se avtoriteta v smislu nadrejenega pola mora vzpostaviti, saj je le 
tako omogočeno primerno razmerje za osebnostni razvoj posameznika. Posameznik se lahko 
uveljavi kot svoboden in avtonomen subjekt šele prek določenega pritiska oz. prisile, ki se kaže 
v obliki avtoritete. 
 
Odgovorili smo na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja in ugotovili, da obstajajo razlike v 
mnenju učencev in učiteljev o lastnostih, ki bi jih pripisali učitelju, ki ima v razredu 
vzpostavljeno avtoriteto. Učitelji so na prvi dve mesti postavili doslednost in strokovnost, 
učenci pa prijaznost in strogost (prim. Slika 6). Pojem prijaznosti in všečnosti v povezavi s 
procesom poučevanja po našem mnenju ne sme postati glavni atribut učitelja, saj prijaznost ne 
omogoča območja za učenčev razvoj, ugodje ne prinaša rezultatov. Res pa je, da je takoj na 
drugem mestu strogost, kar pomeni, da so zagotovo marsikateri učenci, ki so kot lastnost 
navedli prijaznost, obenem navedli tudi strogost, in torej lahko zaznamo težnjo po na videz 
paradoksalni prijazni strogosti, ki jo lahko s kančkom domišljije imenujemo tudi opredelitev 
demokratičnega oz. avtoritativnega tipa avtoritete učitelja. V kontekstu odpiranja prostora za 
razmislek o potrebi po večji prisotnosti demokratičnega tipa avtoritete učiteljev v osnovnih 
šolah naj omenimo, da je analiza rezultatov naše raziskave o navajanju lastnosti učitelja z 
vzpostavljeno avtoriteto pokazala, da se tako učenci kot učitelji zavedajo, da je učinkovito  
komuniciranje med njimi s stališča formalne neenakovrednosti možno le, če si obe strani 
prizadevata za medsebojno spoštovanje; učenci so lastnost spoštljiv uvrstili na šesto mesto, 
učitelji pa na peto.  
 
Iz rezultatov analize navedenih lastnosti smo razbrali še, da se učenci tudi sami zavedajo, da je 
odgovorno in pravično ravnanje učiteljev nujno za varno sobivanje v šolskem prostoru. 
Lastnosti pošten in pravičen  so učenci uvrstili na sedmo in deseto mesto, medtem ko so učitelji 
lastnost pošten uvrstili na tretje mesto in na deseto mesto lastnost pravičen. Če bi obe navedeni 
ter po svojem sporočilu sorodni kategoriji združili v eno, poimenovano npr. resnicoljubnost, bi 
se ta lastnost uvrstila še višje, pri učiteljih na drugo mesto, pri učencih pa na peto. Sklenemo 
lahko, da se tako učitelji kot tudi učenci zavedajo pomena resnicoljubnega ter spoštljivega 
odnosa med učitelji in učenci  za doseganje skupnih učnih ciljev. Obenem smo ugotovili, da so 
učitelji in učenci kot lastnost učitelja z vzpostavljeno avtoriteto dokaj enako pomembno 
izpostavili tudi strokovnost, ki ji oboji pripisujejo velik pomen pri vzpostavljanju avtoritete. 
Učitelji so jo uvrstili na tretje mesto, učenci pa na četrto, ob tem pa je treba dodati, da so učenci 
med trditvami o tem, kakšen učitelj ima avtoriteto, na prvo mesto uvrstili dve trditvi:  Avtoriteto 
ima tisti učitelj, ki dobro poučuje in  Avtoriteto tisti učitelj, ki učence razume (prim. Slika 7). 
Prenos vednosti je torej zelo cenjen na obeh straneh, kljub temu pa to ni edina najvišje uvrščena 
trditev v kontekstu šolskega prostora. Sprašujemo se, če se na tem mestu potrjuje naša teza, da 
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pri vzpostavljanju avtoritete ne gre le za prenos učnih vsebin in znanja, vezanega na učni načrt, 
temveč je v koncept poučevanja nujno vključiti tudi vzgojno delovanje in s tem etičnost v 
medsebojnih odnosih ter prizadevanje za razvoj učenčeve osebnosti. Visoko uvrščena trditev 
Avtoriteto ima tisti učitelj, ki učence razume. (prim. Slika7) nam razkriva zaznavanje učencev, 
da učitelj kot nadrejeni pol, ki jih razume in usmerja, ni njim enakovreden, temveč vlaga 
energijo v to, da se jim približa in se seznanja z njihovim svetom. Na tretje mesto so  učenci 
uvrstili trditev Avtoriteto ima tisti učitelj, ki učence motivira za učenje. Učitelji so to trditev 
uvrstili na drugo mesto, kar nam sporoča, da se vsi vključeni v pedagoški procesi zavedajo 
ključnega pomena motivacije za učni napredek. 
 
Glede vrednotenja dogajanja v razredu in ravnanj učiteljev v pedagoškem procesu se je 
izkazalo, da so učitelji in učenci podali dokaj usklajena mnenja o dogajanju med poukom pri 
opredeljevanju ravnanj ter posledično, prek indikatorjev, tipov avtoritete posameznega učitelja. 
Presenetil nas je velik delež permisivnega (popustljivega in nezainteresiranega) tipa avtoritete 
učitelja pri orisu anketiranih učiteljev, tako v analizi njihovega  mnenja o lastnem delovanju 
kot v analizi odgovorov podanih s strani učencev. Kot smo že omenili, je učinek permisivnih 
vzgojnih praks ravno obraten od pričakovanega. Mnogi avtorji poudarjajo, da je produkt takšne 
vzgoje patološki narcis z močno ponotranjeno iracionalno avtoriteto in težnjo po ugajanju 
okolici. Ne trdimo, da bi kakšen učitelj svojo avtoriteto vzpostavljal zgolj na permisivni način, 
saj je naša empirična raziskava pokazala, da je skoraj nemogoče, da bi ena oseba avtoriteto 
vzpostavljala izključno enoznačno, vedno gre za kombinacijo dejavnikov in različnih načinov 
vzpostavljanja avtoritete. Najpogosteje določen vzorec prevlada in ostali ga dopolnjujejo ali pa 
gre za določeno stapljanje vseh.  
 
Menimo, da ne smemo prezreti dejstev, ki jih je pokazala naša empirična raziskava o načinih 
vzpostavljanja avtoritete posameznih učiteljev. Preseneča nas nizka prisotnost demokratičnega 
tipa učitelja in visoka prisotnost permisivnega nezainteresiranega tipa učitelja med izbirami, in 
sicer tako na strani učencev kot učiteljev. Sprašujemo se, kje se skrivajo morebitni razlogi za 
tako sliko. Učitelji so med lastnostmi, ki po njihovem mnenju najbolje opišejo učitelja z 
vzpostavljeno avtoriteto v razredu na prvo mesto postavili doslednost, učenci pa prijaznost. 
Razmišljamo, da je doslednost vrlina, ki jo lahko uresničujemo šele, ko znamo zelo dobro 
reflektirati dogajanje okoli sebe, za kar pa se je potrebno od določenih dogodkov tudi 
distancirati in čas posvetiti izključno refleksiji o lastnem delu, zato se morajo učitelji za 
konstruktivno samorefleksijo tudi nenehno strokovno izpopolnjevati.  
 
Raziskovalno vprašanje o načinih umirjanja motečih učencev je pokazalo, da med učitelji vlada 
prepričanje, da skupinsko kaznovanje ni pravično. Poslužujejo se individualnih načinov 
umirjanja, učenca pred strožjim posredovanjem vedno najprej opozorijo in se z njim 
pogovorijo. Naša raziskava je pokazala, da je mnenje učencev o načinih, ki jih učitelji 
uporabljajo za umirjanje motečih učencev, le delno usklajeno z mnenjem učiteljev. Tako učenci 
kot učitelji so menili, da učitelj motečega učenca najpogosteje opozori ter pokliče po imenu. 
Na drugem mestu učenci navajajo zapis v dnevnik in šele nato pogovor, ki so ga učitelji kot 
način umirjanja motečih učencev razvrstili na prvo mesto. Ta razkorak v mnenju učencev in 
učiteljev nas opozarja, da je potrebno raziskati, kaj natančno za učitelje pomeni pogovor z 
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motečim učencem in kaj si v okviru tega koncepta predstavljajo učenci sami. Pogovor ima 
lahko različne namene in cilje. Pri učiteljih (ki bi morali biti tisti, ki določijo namen in cilj 
pogovora z učencem) je dojemanje pogovora verjetno pogojeno tudi z različnimi pedagoškimi 
filozofijami, ki jim sledijo – načrtno ali nenačrtno – posamezni učitelji. Na ravni šole bi se 
morali strokovni delavci med seboj usklajevati, kaj pogovor za njih pomeni, vsi deležniki 
(strokovni delavci, učenci in starši) pa bi o teh vprašanjih morali razmisliti v okviru priprave 
vzgojnega načrta in se o njih dogovoriti. 

Kljub temu da izmed načinov umirjanja motečih učencev učitelji šele na deseto mesto uvrščajo 
dajanje sarkastičnih pripomb, so učenci menili, da je tak način umirjanja veliko pogostejši in 
ga uvrstili na šesto mesto. Pridobljeni podatki so nam razkrili, da obstaja razlika v mnenjih 
učiteljev in učencev v  prisotnosti sarkazma v izjavah učiteljev ob umirjanju motečih učencev. 
Nemara bi bilo za oblikovanje tehtnejših zaključkov o tej temi potrebno vsebino omenjenih 
sarkastičnih pripomb natančneje raziskati, česar pa nam z našo raziskavo pridobljeni podatki 
ne dopuščajo. Zavedamo se, da vzgoja velikokrat ne more biti neposredni cilj vzgojno-
izobraževalnega procesa ter da se vzgojni učinki najpogosteje izkažejo kot posledica 
učinkovitega izvajanja kakovostnega pouka. Pozitivno je, da iz pridobljenih podatkov izhaja, 
da tudi učenci opažajo, da učitelji kljub prizadevanju za strokovno voden pouk reagirajo ob 
neprimernem ravnanju določenih učencev in motečih učencev ne ignorirajo.  

Iz pridobljenih rezultatov o načinih umirjanja motečih učencev sklepamo, da se učitelji 
zavedajo, da je potrebno razviti mehanizme, ki bi po našem mnenju prispevali k razvijanju 
samodiscipline učencev v šoli (spoštovanje do drugih, sprejemanje nasprotnega mnenja, pomen 
prevzemanja  odgovornosti za svoja dejanja, poštenost, ozaveščanje lastnih dejanj), zato se tako 
visoko zavedajo pomena pogovora z motečim učencem. Naj poudarimo, da je izhajajoč iz 
korelacijske tabele med s strani učencev izbranimi indikatorji tipov avtoritete učitelja in  načini 
umirjanja motečih učencev v prilogi 5 razvidno, da je po mnenju anketiranih učencev način 
umirjanja Z učencem se pogovori, pozitivno povezan kar s tremi z indikatorji demokratičnega 
(avtoritativnega)  tipa avtoritete učitelja (koeficient povezanosti 0,296 in 0,262 in 0,234) in 
negativno z indikatorjema permisivnega nezainteresiranega (koeficient povezanosti –0,225 in 
–0,211) in z indikatorjem permisivnega popustljivega (koeficient povezanosti –0,200)  tipa 
avtoritete učitelja. To je edini način umirjanja, ki je po mnenju  učencev pozitivno povezan 
izključno ter večkratno le z indikatorji iz istega sklopa strditev, ki opredeljujejo določen tip 
avtoritete učitelja, v tem primeru je to demokratični oz. avtoritativni tip avtoritete učitelja. Iz 
tega sledi, da je pogovor z motečim učencem, kot način umirjanja učencev še najbolj izrazit pri 
učiteljih, ki svojo avtoriteto vzpostavljajo na demokratičen oz. avtoritativen način, kar podpira 
naše stremljenje k večji uveljavitvi tovrstnega tipa avtoritete učitelja v našem prostoru.  

Podpiramo namreč razmišljanje o pomembnosti postopnega opuščanja učenčeve navezanosti 
na mišljenje učitelja. Učenca mora učitelj vzgajati do te mere, da se bo v odraščanju 
»osamosvojil«, da bo začel razmišljati s svojo glavo, kar pomeni, da ne bo več potreboval 
avtoritete učitelja. S tem se bo razvil v odgovorno samostojno osebnost in se bo zaradi vzgoje 
znal sam odločati v moralnih situacijah v življenju. Kot smo že navedli, avtoriteta tako 
predstavlja »edino praktično pot, da kolikor pač mogoče premagamo paradokse, vezane na 
obvezo svobode. Avtoriteta nam omogoča, da se postavimo na stališče posameznika, to je 
tistega posameznika, ki naj bi ga vzgoja opremila z zmožnostjo, da uresničuje svojo svobodo, 
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ne da bi mu prikrivali, da takšna svoboda ni naravno stanje, temveč stanje, ki mu ga nalaga 
družba« (Blais, Gauchet, Ottawi, 2011, str.138).Verjamemo, da je elemente, ki vodijo do 
razumevanja odgovornosti, ki jo ima svoboden posameznik do družbe, v vzgoji možno najbolj 
jasno uresničiti z zgledom in konstruktivnim pogovorom, zato bi v prihodnje radi podrobneje 
raziskali to področje. Iz analize pridobljenih podatkov o najpogosteje uporabljenih načinih 
umirjanja motečih učencev sledi, da se pomen spoštljivega sobivanja in preprečevanja vedenj, 
ki rušijo učiteljevo avtoriteto, po mnenju učiteljev v šolskem prostoru najpogosteje spodbuja s 
pogovorom, ne vemo pa, če pogovor z motečim učencem, ki ga učitelji navajajo, dejansko 
vključuje navedene elemente, ki bi učence opolnomočili z dolgoročnimi načini samoumiritve 
in samonadzora, saj teh podatkov z našo raziskavo nismo pridobili. 

Menimo, da bi bilo v morebitnih bodočih raziskavah to tematiko treba natančneje in bolj 
poglobljeno obravnavati, saj verjamemo, da je ključnega pomena,  da bi se v kontekstu 
samoomejitvene avtoritete učenci razvili v samostojne in odgovorne posameznike, torej v 
osebe, ki jih ni potrebno stalno nadzorovati in opominjati na nepravilnosti. Vsekakor bi bilo 
potrebno v tovrstni razširitvi našega področja raziskovanja natančneje opredeliti tudi koncept 
motečega učenca. 

Rezultate faktorske analize vidimo kot največji doprinos našega raziskovanja. Pokazali so, da 
obstaja empirično preverljiva povezava med indikatorji, ki smo jih oblikovali z namenom 
konceptualizacije določenega tipa učitelja. Dobili smo torej potrditev našega teoretičnega 
opredeljevanje tipov avtoritete učitelja. Rezultati potrjujejo, da smo ustrezno, to je večinoma 
dovolj natančno in poglobljeno zasnovali značilnosti, ki odražajo posamezni tip avtoritete. Ob 
preverjanju naših teoretičnih izhodišč s faktorsko analizo smo dobili zelo indikativne rezultate. 
Pridobljeni podatki so razkrili, da je razlikovanje med dvema podtipoma permisivnega tipa 
avtoritete učitelja, natančneje med popustljivim in nezainteresiranim permisivnim tipom 
avtoritete učitelja,  možno na konceptualni ravni, medtem ko se v zaznavanju učencev te meje 
zabrišejo in da imata oba tipa v percepciji učencev skupne učinke. Njuni vzvodi se nenazadnje 
tako močno prežemajo, da ju je v izvajanju težko ločevati.   
 
Rezultati, pridobljeni s faktorsko analizo sklopov indikatorjev za opredeljevanje tipov 
avtoritete učiteljev,  so   potrdili in vrednostno izrisali obstoj treh glavnih tipov avtoritete 
učitelja ter jasno korelacijo med predvidenimi teoretičnimi okviri določenega tipa avtoritete 
učitelja. Faktorska analiza tipov avtoritete učitelja nam je omogočila tudi oblikovanje idejnih 
smernic za razvijanje določenega tipa avtoritete učitelja v raznolikih pedagoških procesih. V 
tej luči upamo, da bo v prihodnosti v slovenskih osnovnih šolah opaziti večjo prisotnost 
demokratičnega tipa avtoritete učitelja, saj verjamemo, da tovrstni profil najbolj uravnoteženo 
upošteva znanje in mesto učitelja kot nosilca funkcije vednosti v razmerju do učenčeve potrebe 
po varnosti in ljubezni in nato sčasoma tudi želje po osamosvajanju in postopnem ukinjanju 
avtoritativne navezanosti. 
 
Teoretična obravnava določenih konceptov iz psihoanalize nam je razkrila pomembno dejstvo 
o učitelju kot o subjektu, za katerega se predpostavlja, da ve. S to funkcijo je učitelju dana tudi 
moč, ki jo ima do tistega, s katerim je v tem odnosu. Zato mora biti učitelj oseba, ki se zaveda 
svoje vloge in odgovornosti. Posebna emocionalna dinamika, ki se odvija med učiteljem in 
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učencem, ima svoj neprecenljiv pomen za vzpostavljanje učiteljeve avtoritete v razredu. 
Avtoriteta pomeni moč in je tista, ki učitelju omogoča dobro vodenje, učenčeva podelitev moči 
učitelju pa je odvisna od več dejavnikov, ki se med seboj prepletajo. Naša empirična raziskava 
je pokazala, da je skoraj nemogoče, da bi ena oseba avtoriteto vzpostavljala izključno na en 
način, vedno gre za kombinacijo dejavnikov. Kljub pridobljenim dokazom oziroma dejstvom, 
do katerih nas je pripeljala interpretacija pridobljenih podatkov, poudarjamo, da še vedno ne 
vidimo enoznačnega oziroma preprostega odgovora na vprašanje, kako opredeliti 
najustreznejši način za vzpostavljanje avtoritete učitelja v razredu. Vsekakor pa si želimo, da 
bi v prihodnosti ta pojem ohranil svojo ključno vlogo v šolskem prostoru, saj je po našem 
mnenju to nujen pogoj za razvoj avtonomnih in razmišljujočih posameznikov. 
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Priloga 1 

Anketni vprašalnik za učence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anketa za učence 

 
 
 
 
  
 
Kratko ime ankete: Anketa-avtoriteta-učenci  
Dolgo ime ankete: Anketa za učence  
Število vprašanj: 23  
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Učenec, učenka, pozdravljen/-a, sem študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer Razredni pouk z 
angleščino. Pri izdelavi magistrskega dela potrebujem podatke, ki mi jih ti lahko posreduješ. Prosim te, da pred 
reševanjem natančno prebereš vsako vprašanje in da odgovarjaš iskreno. Vprašalnik je 
anonimen.                                                                                                                  Lana Klopčič  
 
 
XSPOL - Spol:  
 

 Moški  
 Ženski  

 
 
Q1 - Izberi razred, ki ga obiskuješ :  
 

 5. a   
 5. b  
 5. k  
 6. a  
 6. b  
 7. a  
 7. b  
 7. c  
 8. a  
 8. b  
 9. a  
 9. c  

 
 
Q2 - S tremi lastnostmi opiši učitelja, ki ima po tvojem mnenju v razredu vzpostavljeno avtoriteto.   
 
 
      

 
 
Q3 - Oceni na lestvici, kako veliko avtoriteto imajo pri učencih učitelji na šoli:   
 

 1 - imajo popolno avtoriteto  
 2  
 3  
 4  
 5 - sploh nimajo avtoritete  
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Q4 - Oceni na lestvici, kako veliko avtoriteto ima pri u čencih ravnateljica šole:   
 

 1 - ima popolno avtoriteto  
 2  
 3  
 4  
 5 - sploh nima avtoritete  

 
 
Q5 - Označi, v kolikšni meri se strinjaš s spodaj navedenimi trditvami. Lestvica 1–5 pomeni: 1 - sploh se 

ne strinjam,  2 - se ne strinjam, 3 - malo se strinjam , 4 -  se strinjam,  5 - popolnoma se strinjam.   
 

 1 - Sploh 
se ne 

strinjam 

2 - Se ne 
strinjam 

3 - Malo 
se 

strinjam  

4 - Se 
strinjam 

 5 - 
Popolnoma 
se strinjam 

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki je strog in 
nepopustljiv.      

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki izda veliko 
vzgojnih ukrepov.      

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki dobro sodeluje s 
starši.      

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki je prijazen in 
popustljiv.      

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki pri učencih vzbuja 
strah.      

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki daje veliko 
domačih nalog.      

Avtoriteto ima tisti učitelj, pri katerem učenci 
tiho sedijo.      

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki pričakuje več 
samostojnega dela.      

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki dobro poučuje.      
Avtoriteto ima tisti učitelj, ki ima veliko znanja.      
Avtoriteto ima tisti učitelj, ki učence motivira 
za učenje.      

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki spodbuja različna 
mnenja učencev.      

Avtoriteto ima tisti učitelj, ki učence razume.      
Avtoriteto ima tisti učitelj,  pri katerem učenci 
ne izražajo drugačnega mnenja.      
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Q6 - Sledita dva sklopa vprašanj, ki se navezujeta na dva predmeta, ki ju boste vrednotili.  
 
 
 
Q7 - Izberite prvi predmet, za katerega boste odgovarjali.   
 

 SLJ  
 MAT  
 TJA  
 LUM  
 GUM  
 ŠPORT  
 NAR  
 GOS  
 TIT  
 ZGO  
 GEO  

 
 
 
Q8 - Izberite prvi predmet, za katerega boste odgovarjali.   
 

 SLJ  
 MAT  
 TJA  
 LUM  
 GUM  
 ŠPORT  
 NAR  
 GOS  
 TIT  
 ZGO  
 GEO  
 RAZREDNIK  

 
 
 
Q9 - Izberite prvi predmet, za katerega boste odgovarjali.   
 

 SLJ  
 SLJ1  
 SLJ2  
 SLJ3  
 SLJ4  
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 MAT  
 MAT1  
 MAT2  
 MAT3  
 MAT4  
 TJA  
 TJA1  
 TJA2  
 TJA3  
 TJA4  
 LUM  
 GUM  
 ŠPORT  
 FIZ  
 KEM  
 BIO  
 TIT  
 ZGO  
 GEO  

 
 
Q10 - Opomba (vpišite zgolj v primeru težav)  
 
 

  

 
 
 

 
Q11 - V mislih imejte predmet, ki ste ga izbrali in odgovorite na spodnja vprašanja.  
 
 
 
Q12 - Izberite, v kolikšni meri opis ustreza dogajanju v vašem razredu pri določenem predmetu.   
 

 Popolnoma 
se strinjam 

Se strinjam Se ne 
strinjam 

Sploh se ne 
strinjam 

Učitelj nas pogosto preseneti s svojim znanjem.     
Učitelja bolj zanimajo vse druge stvari kot šola 
in učenci.     

Ne zanima ga, če nam je težko, od nas 
pričakuje, da se bomo potrudili.     

O pravilih se najprej pogovorimo, potem pa se o 
njih ne moremo več pogajati.     
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 Popolnoma 
se strinjam 

Se strinjam Se ne 
strinjam 

Sploh se ne 
strinjam 

Učitelj nam pušča svobodo, ker pravila zanj 
niso pomembna.     

Rad ima le učence, ki ubogajo, drugi ga motijo, 
ne mara jih.     

Učitelju zaupamo, ker vedno smiselno upošteva 
dogovorjena pravila.     

Učitelj učencem sam predstavi pravila, o njih ni 
razprave in sam od pravil nikoli ne odstopi.     

Če bi se učitelj v odnosu do učencev moral 
potruditi, da bi nekaj dosegel, jim raje popusti.     

Učitelja spoštujemo, vendar ga imamo radi, kar 
se za nas trudi.     

Učitelj nas nikoli ne prisili, da bi pri pouku 
delali nekaj, česar nočemo.     

Učitelj ne prenese, da mu kdo nasprotuje.     
Raje se ne zmeni za vedenje učencev, ki se 
neprimerno vedejo, kot da bi poskusil 
vzpostaviti red. 

    

Učenci se z učiteljem lahko o vsem pogajajo.     
Učitelj pri pouku ni zahteven in mu je vseeno, 
če se pri urah dolgočasimo.     

Učitelj nas spodbuja pri učenju, čeprav je 
resnicoljuben in nam razloži, kaj znamo in česa 
še ne. 

    

V razredu imajo moč učenci, ne učitelj.     
Učitelj pričakuje, da ga ubogamo, tudi če 
njegove odločitve niso pravične. 

    

Učitelja ne moti nemir v razredu, zanj je bolj 
pomembno, da delamo, kar želimo.     

Učitelju je v bistvu vseeno, ali kaj delamo ali 
ne.     

 
Q13 - Kako učitelj umiri mote čega učenca?   
 

 Vedno Pogosto Redko Nikoli 
Učenca pokliče po imenu in ga opozori.     
Učenca presede.     
Učenca napoti iz razreda, ne poskuša ga umiriti.     
Z učencem se pogovori.     
Učitelj da učencu sarkastično pripombo.     
Ignorira motečega učenca, ne želi se ukvarjati z 
njim.     

Učenca drugače zaposli.     
Zaradi motečega učenca kaznuje celoten razred.     
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 Vedno Pogosto Redko Nikoli 
Naredi zapis v dnevnik o učenčevem vedenju.     
Obvesti starše o učenčevem vedenju.     
Zagrozi mu s slabo oceno.     
Zahteva vzgojni ukrep.     
 
 

    

Q14 - Sledita dva sklopa vprašanj, ki se navezujeta na vašega razrednika.  
 
 
Q15 - Izberite, v kolikšni meri opis ustreza dogajanju v vašem razredu.   
 

 Popolnoma 
se strinjam 

Se strinjam Se ne 
strinjam 

Sploh se ne 
strinjam 

Učitelj nas pogosto preseneti s svojim znanjem.     
Učitelja bolj zanimajo vse druge stvari, kot šola 
in učenci.     

Ne zanima ga, če nam je težko, od nas 
pričakuje, da se bomo potrudili.     

O pravilih se najprej pogovorimo, potem pa se o 
njih ne moremo več pogajati.     

Učitelj nam pušča svobodo, ker pravila zanj 
niso pomembna.     

Rad ima le učence, ki ubogajo, drugi ga motijo, 
ne mara jih.     

Učitelju zaupamo, ker vedno smiselno upošteva 
dogovorjena pravila.     

Učitelj učencem sam predstavi pravila, o njih ni 
razprave in sam od pravil nikoli ne odstopi.     

Če bi se učitelj v odnosu do učencev moral 
potruditi, da bi nekaj dosegel, jim raje popusti.     

Učitelja spoštujemo, vendar ga imamo radi, kar 
se za nas trudi.     

Učitelj nas nikoli ne prisili, da bi pri pouku 
delali nekaj, česar nočemo.     

Učitelj ne prenese, da mu kdo nasprotuje.     
Raje se ne zmeni za vedenje učencev, ki se 
neprimerno vedejo, kot da bi poskusil 
vzpostaviti red. 

    

Učenci se z učiteljem lahko o vsem pogajajo.     
Učitelj pri pouku ni zahteven in mu je vseeno, 
če se pri urah dolgočasimo.     

Učitelj nas spodbuja pri učenju, čeprav je 
resnicoljuben in nam razloži, kaj znamo in česa 
še ne. 

    

V razredu imajo moč učenci, ne učitelj.     
Učitelj pričakuje, da ga ubogamo, tudi če 
njegove odločitve niso pravične.     
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 Popolnoma 
se strinjam 

Se strinjam Se ne 
strinjam 

Sploh se ne 
strinjam 

Učitelja ne moti nemir v razredu, zanj je bolj 
pomembno, da delamo, kar želimo.     

Učitelju je v bistvu vseeno, ali kaj delamo ali 
ne.     

 
 
 
Q16 - Kako učitelj umiri mote čega učenca?   
 

 Vedno Pogosto Redko Nikoli 
Učenca pokliče po imenu in ga opozori.     
Učenca presede.     
Učenca napoti iz razreda, ne poskuša ga umiriti.     
Z učencem se pogovori.     
Učitelj da učencu sarkastično pripombo.     
Ignorira motečega učenca, ne želi se ukvarjati z 
njim.     

Učenca drugače zaposli.     
Zaradi motečega učenca kaznuje celoten razred.     
Naredi zapis v dnevnik o učenčevem vedenju.     
Obvesti starše o učenčevem vedenju.     
Zagrozi mu s slabo oceno.     
Zahteva vzgojni ukrep.     
 
 
Q17 - Sedaj izberite drugi predmet, za katerega boste odgovarjali.  
 

 SLJ  
 MAT  
 TJA  
 LUM  
 GUM  
 ŠPORT  
 NAR  
 GOS  
 TIT  
 ZGO  
 GEO  

 
 
Q18 - Sedaj izberite drugi predmet, za katerega boste odgovarjali.  
 

 SLJ  
 MAT  
 TJA  
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 LUM  
 GUM  
 ŠPORT  
 NAR  
 GOS  
 TIT  
 ZGO  
 GEO  
 RAZREDNIK  

 
 
 
Q19 - Sedaj izberite drugi predmet, za katerega boste odgovarjali.  
 

 SLJ  
 SLJ1  
 SLJ2  
 SLJ3  
 SLJ4  
 MAT  
 MAT1  
 MAT2  
 MAT3  
 MAT4  
 TJA  
 TJA1  
 TJA2  
 TJA3  
 TJA4  
 LUM  
 GUM  
 ŠPORT  
 FIZ  
 KEM  
 BIO  
 TIT  
 ZGO  
 GEO  
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Q20 - Izberite, v kolikšni meri opis ustreza dogajanju v vašem razredu pri določenem predmetu.   
 
 

 Popolnoma 
se strinjam 

Se strinjam Se ne 
strinjam 

Sploh se ne 
strinjam 

Učitelj nas pogosto preseneti s svojim znanjem.     
Učitelja bolj zanimajo vse druge stvari, kot šola 
in učenci.     

Ne zanima ga, če nam je težko, od nas 
pričakuje, da se bomo potrudili.     

O pravilih se najprej pogovorimo, potem pa se o 
njih ne moremo več pogajati.     

Učitelj nam pušča svobodo, ker pravila zanj 
niso pomembna.     

Rad ima le učence, ki ubogajo, drugi ga motijo, 
ne mara jih.     

Učitelju zaupamo, ker vedno smiselno upošteva 
dogovorjena pravila.     

Učitelj učencem sam predstavi pravila, o njih ni 
razprave in sam od pravil nikoli ne odstopi.     

Če bi se učitelj v odnosu do učencev moral 
potruditi, da bi nekaj dosegel, jim raje popusti.     

Učitelja spoštujemo, vendar ga imamo radi, kar 
se za nas trudi.     

Učitelj nas nikoli ne prisili, da bi pri pouku 
delali nekaj, česar nočemo.     

Učitelj ne prenese, da mu kdo nasprotuje.     
Raje se ne zmeni za vedenje učencev, ki se 
neprimerno vedejo, kot da bi poskusil 
vzpostaviti red. 

    

Učenci se z učiteljem lahko o vsem pogajajo.     
Učitelj pri pouku ni zahteven in mu je vseeno, 
če se pri urah dolgočasimo.     

Učitelj nas spodbuja pri učenju, čeprav je 
resnicoljuben in nam razloži, kaj znamo in česa 
še ne. 

    

V razredu imajo moč učenci, ne učitelj.     
Učitelj pričakuje, da ga ubogamo, tudi če 
njegove odločitve niso pravične.     

Učitelja ne moti nemir v razredu, zanj je bolj 
pomembno, da delamo, kar želimo.     

Učitelju je v bistvu vseeno, ali kaj delamo ali 
ne.     
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Q21 - Kako učitelj umiri mote čega učenca?   
 

 Vedno Pogosto Redko Nikoli 
Učenca pokliče po imenu in ga opozori.     
Učenca presede.     
Učenca napoti iz razreda, ne poskuša ga umiriti.     
Z učencem se pogovori.     
Učitelj da učencu sarkastično pripombo.     
Ignorira motečega učenca, ne želi se ukvarjati z 
njim.     

Učenca drugače zaposli.     
Zaradi motečega učenca kaznuje celoten razred.     
Naredi zapis v dnevnik o učenčevem vedenju.     
Obvesti starše o učenčevem vedenju.     
Zagrozi mu s slabo oceno.     
Zahteva vzgojni ukrep.     
 
 
Q22 - Oceni na lestvici, kako veliko avtoriteto imajo pri tebi tvoji starši:   
 

 1 - imajo popolno avtoriteto  
 2  
 3  
 4  
 5 - sploh nimajo avtoritete  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 
 

Priloga 2 

Anketni vprašalnik za učitelje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anketa – avtoriteta 

 
 
 
 
  
 
Kratko ime ankete: Anketa-avtoriteta-učitelji  
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Spoštovani, sem študentka magistrskega študija Razredni pouk z angleščino na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Zastavila bi vam nekaj vprašanj o vzpostavljanju avtoritete v razredu. Anketa je anonimna, rezultati 
ankete bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene in ne bodo razkrili identitete nikogar od vprašanih. Lana 
Klopčič  
 
 
Q1 - Delovna doba  
 
 

  let 
 
 
SPOL - Spol:  
 

 moški  
 ženski  

 
 
Q2 - Ali poučujete na:  
Možnih je več odgovorov  
 

 razredni stopnji  
 predmetni stopnji  
 OPB  

 
 
Q3 - Kateri razred poučujete:  
 

 1. a  
 1. b  
 1. k  
 2. a  
 2. b  
 2. k  
 3. a  
 3. b  
 3. k  
 4. a  
 4. b  
 4. k  
 5. a  
 5. b  
 5. k  
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Q4 - Ali poučujete v OPB?  
 

 da  
 ne  

 
 
 
Q5 - V katerem OPB poučujete?  
 

 OPBI  
 OPB II  
 OPB III  
 OPB IV  
 OPB  V  

 
Q6 - Izberite predmete, ki jih poučujete v posamičnih razredih   
Možnih je več odgovorov  
 

 6.  6. b 7. a 7. b 7. c 8. a 8. b 9. a 9. b 
SLJ          
SLJ1          
SLJ2          
SLJ3          
SLJ4          
MAT          
MAT1          
MAT2          
MAT3          
MAT4          
ANG          
ANG1          
ANG2          
ANG3          
ANG4          
LUM          
GUM          
ŠPORT          
NAR          
FIZ          
KEM          
BIO          
GOS          
TIT          
ZGO          
GEO          
DKE          
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Q7 - Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno avtoriteto imate pri učencih v razredu   
 

 1 - imam popolno avtoriteto  
 2  
 3  
 4  
 5 - sploh nimam avtoritete  

 
 
 
Q8 - Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno avtoriteto ima pri učencih ravnatelj   
 

 1 - ima popolno avtoriteto  
 2  
 3  
 4  
 5 - sploh nima avtoritete  

 
 
Q9 - Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno avtoriteto imajo pri u čencih starši (oz. skrbniki).   
 

 1 - imajo popolno avtoriteto  
 2  
 3  
 4  
 5 - sploh nimajo avtoritete  

 
 
Q10 - S tremi lastnostmi opišite učitelja, ki ima v razredu vzpostavljeno avtoriteto.  
 
 
      

 
 
Q11 - Označite,  v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami.   
 

 1 - Sploh 
se ne 

strinjam 

2 - Se ne 
strinjam 

3 - Malo 
se strinjam 

4 - Se 
strinjam 

5 - Se 
popolnoma 

strinjam 
Avtoriteto ima učitelj, ki je strog in 
nepopustljiv.      

Avtoriteto ima učitelj, ki izda veliko vzgojnih 
ukrepov.      

Avtoriteto ima učitelj, ki dobro sodeluje s starši.      
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 1 - Sploh 
se ne 

strinjam 

2 - Se ne 
strinjam 

3 - Malo 
se strinjam 

4 - Se 
strinjam 

5 - Se 
popolnoma 

strinjam 
Avtoriteto ima učitelj, ki je prijazen, popustljiv.      
Avtoriteto ima učitelj, ki pri učencih vzbuja 
strah.      

Avtoriteto ima učitelj, ki daje veliko domačih 
nalog.      

Avtoriteto ima učitelj, ki pričakuje več 
samostojnega dela.      

Avtoriteto ima učitelj, ki dobro poučuje.      
Avtoriteto ima učitelj, ki ima veliko znanja.      
Avtoriteto ima učitelj, ki učence motivira za 
učenje.      

Avtoriteto ima učitelj, pri katerem učenci tiho 
sedijo.      

Avtoriteto ima učitelj, ki spodbuja različna 
mnenja učencev.      

Avtoriteto učitelj, ki učence razume.      
Avtoriteto ima učitelj, pri katerem učenci ne 
izražajo drugačnega mnenja.      

 
 
 
 
Q12 -  Izmed  navedenih izberite 3 dejavnike, ki po vašem mnenju najbolj prispevajo  k rušenju učiteljeve 
avtoritete in nanje ne morete vplivati.    
Možnih je več odgovorov  
 

 spol učitelja  
 ekonomski status učitelja  
 status učitelja v družbi  
 odnos staršev do šole  
 sodelavci s svojim načinom vzpostavljanja avtoritete  
 poročanje medijev  
 vzgoja učenca v družini  
 premalo izkušenj  
 zakonodaja  
 ni podpore vodstva  
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Q13 - Izberite, v kolikšni meri opis ustreza dogajanju pri vaših urah.   
 

 Se 
popolnoma 

strinjam 

Se strinjam Se ne 
strinjam 

Se sploh ne 
strinjam 

Učence pogosto presenetim s svojim znanjem.     
Bolj kot šola in učenci me zanimajo druge 
stvari.     

Ne zanima me, če je učencem težko, od njih 
pričakujem, da se bodo potrudili.     

O pravilih se najprej z učenci pogovorim, potem 
pa se več ne pogajamo o njih.     

Učencem puščam svobodo, ker pravila zame 
niso tako pomembna.     

Rad imam učence, ki ubogajo, drugi me motijo, 
ne maram jih.     

Učenci mi zaupajo, ker vedno smiselno 
upoštevam dogovorjena pravila.     

Učencem sam predstavim pravila, o njih ni 
razprave in sam od pravil nikoli ne odstopim.     

Če bi se v odnosu do učencev moral res 
potruditi, da bi nekaj dosegel, jim raje 
popustim. 

    

Učenci me spoštujejo, vendar me imajo radi, kar 
se za njih trudim.     

Učencev nikoli ne prisilim, da bi pri pouku 
delali nekaj, česar nočejo.     

Ne prenesem, da mi kdo nasprotuje.     
Raje se ne zmenim za vedenje učencev, ki se 
neprimerno vedejo, kot da bi poskusil 
vzpostaviti red. 

    

Učenci se z menoj lahko o vsem pogajajo.     
Pri pouku nisem zahteven in mi je vseeno, če se 
pri urah učenci dolgočasijo.     

Učence spodbujam pri učenju, čeprav sem 
resnicoljuben in učencem razložim, kaj znajo in 
česa ne. 

    

V razredu imajo moč učenci, ne jaz.     
Pričakujem, da me učenci ubogajo, tudi če moje 
odločitve niso pravične.     

Ne moti me nemir v razredu, zame je bolj 
pomembno, da učenci delajo, kar želijo.     

V bistvu mi je vseeno, ali učenci kaj delajo ali 
ne.     
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Q14 - Kako umirite motečega učenca?   
 

 Popolnoma 
se strinjam 

Se strinjam Se ne 
strinjam 

Se sploh ne 
strinjam 

Učenca pokličem po imenu in ga opozorim.     
Učenca presedem.     
Učenca napotim iz razreda, ne poskušam ga 
umiriti.     

Z učencem se pogovorim.     
Učencu dam sarkastično pripombo.     
Ignoriram motečega učenca, ne želim se 
ukvarjati z njim.     

Učenca drugače zaposlim.     
Zaradi motečega učenca kaznujem celoten 
razred.     

Naredim zapis v dnevnik o učenčevem vedenju.     
Obvestim starše o učenčevem vedenju.     
Zagrozim mu s slabo oceno.     
Zahtevam vzgojni ukrep.     
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Priloga 3 

Nekodiran seznam lastnosti, s katerimi so anketirani učenci in učitelji opisali učitelja, ki ima 
po njihovem mnenju v razredu vzpostavljeno avtoriteto. 
 

Lastnosti učitelja, ki ima v razredu vzpostavljeno avtoriteto – učitelji  

Lastnost f Koda Lastnost f Koda 

Odločen 1 odločen profesionalnost 1 strokoven 

Dosleden 1 dosleden  dinamičen 1 kreativen 

Dosleden 1 dosleden  Pravičnost 1 pravičen 

zanimiv in ustvarjalen 1 kreativen dosleden 1 dosleden  

Doslednost 1 dosleden  pameten 1 strokoven 

učenci ne klepetajo, se ne sprehajajo 
po učilnici 

1 odločen dosleden 1 dosleden  

- je dosleden, 1 dosleden  samozavesten 1 samozavesten 

vzpostavi pozitivno motivacijo za delo 1 aktiven pravičen 1 pravičen 

Doslednost 1 dosleden  Pravičen 1 pravičen 

Strog 1 strog pravičen 1 pravičen 

Strog 1 strog  pravičen 1 pravičen 

dosleden 1 dosleden  pravičen 1 pravičen 

pošten 1 pošten kompromisen 1 dostopen 

poslušanje 1 dostopen strokovnost 1 strokoven 

dosleden 1 dosleden  svoboden 1 kreativen 

pozitiven odnos do učencev 1 dostopen vztrajnost 1 strokoven 

strokovnost 1 strokoven 
vedno pripravljen na 
delo in pogovor 

1 dostopen 

strog 1 strog poštenost 1 pošten 

doslednost 1 dosleden  
popustljivost do prave 
meje 

1 popustljiv 

dosleden 1 dosleden  znanje 1 strokoven 

Spoštovanje 1 spoštljiv komunikativen 1 dostopen 

Strokoven 1 strokoven jasen 1 odločen 

Pošten 1 pošten strokoven 1 strokoven 

Dostopen 1 dostopen Pravičen 1 pravičen 

Odločen 1 odločen empatičen 1 spoštljiv 

Dosleden 1 dosleden  samozavest 1 samozavesten 

Dosleden 1 dosleden  -1 1  
Dosleden 1 dosleden  spoštljiv 1 spoštljiv 

Dosleden 1 dosleden  
vzdržuje delovno 
diciplino 

1 strokoven 

Dosleden 1 dosleden  Organiziranost 1 organiziran 

Odločen 1 odločen Prijazen 1 prijazen 

Doslednost 1 dosleden  Vztrajen 1 strokoven 

Priajteljski 1 dostopen glasen 1 odločen 

Človeškost 1 dostopen razumevajoč 1 razumevajoč 
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Dosleden 1 dosleden  
spoštovanje učiteljeve 
odločitve 

1 odločen 

Doslednost 1 dosleden  strokoven 1 strokoven 

Doslednost 1 dosleden  
razume težave učencev, 
staršev 

1 razumevajoč 

Samozavest 1 samozavesten korektnost 1 dosleden 

Samozavesten 1 samozavesten daje stoge kazni 1 strog 

Dosleden 1 dosleden  strogos 1 strog 

Pravičen 1 pravičen 
upošteva mnenje 
učencev 

1 spoštljiv 

Strog 1 strog 
Takojšnje in pravilne 
reakcije 

1 strokoven 

dosleden in pravičen 1 pravičen zanimiv 1 kreativen 

Poštenost 1 pošten človeški 1 dostopen 

poslušajo in sodelujejo, odgovarjajo na 
zastavljena vprašanja 

1 strokoven pravičen 1 pravičen 

Pravičen 1 pravičen strokoven 1 strokoven 

skrbi da so odnosi med učenci 
spoštljivi 

1 spoštljiv samozavesten 1 samozavesten 

Pravičnost 1 pravičen Strokoven 1 strokoven 

Pošten 1 pošten demokratičen 1 spoštljiv 

Dosleden 1 dosleden  inovativen 1 kreativen 

Strog 1 strog sočuten 1 dostopen 

Dosleden 1 dosleden  življenski 1 dostopen 

spoštovanje pravil 1 dosleden spoštljivost 1 spoštljiv 

Pošten 1 dosleden spoštljiv 1 spoštljiv 

enakovredna obravnava vseh učencev 1 pravičen strokovnost 1 strokoven 

Doslednost 1 dosleden  fleksibilen 1 razumevajoč 

poučuje predmet, ki ga oceni s številko 1 strokoven pravičnost 1 pravičen 

Dosleden 1 dosleden ima postavljena pravila 1 strog 

Samospoštovanje 1 samozavesten   
 

Nekodiran seznam lastnosti, s katerimi bi anketirani učenci opisali učitelja, ki ima v razredu 
vzpostavljeno avtoriteto: 

lastnost F kodiranje lastnost f kodiranje 

 učasih tečna 1 strog Poln Adrenalina 1 kreativen 

-1: Ni odgovoril 1   pravičen 1 pravičen 

da nam vedno kaj prinese 1 prijazen prijazna 1 prijazen 

da se nebi lagal 1 pošten se kdaj tudi pozabava 1 zabaven 

ne dere se na nas 1 prijazen spoštljiv 1 spoštljiv 

popustljiv 1 popustljiv srog 1 strog 

pravičen 1 pravičen strog 2 strog 

prijatelski 1 prijazen 
tisto kar reče naredi in misli 
resno 

1 odločen 

prijazen 3 prijazen zabaven 1 zabaven 
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Prijazen 2 prijazen zahteva mir 1 strog 

prijazen do vseh učencev 1 pravičen zanimiv 1 kreativen 

smešna 1 zabaven je prisoten 1 prisoten 

spoštljivost do učencev 1 spoštljiv ksenja božak 1   

včasih se pošali 1 duhovit nasmejan 1 zabaven 

vse ti bi ti dobro in podrobno 
ralozil 

2 strokoven ni mu vseeno 1 mu je mar 

zabaven 1 zabaven odločen 1 odločen 

zabavna 1 zabaven poskrbi za red 1 strog 

-1 1   pošten 1 pošten 

da je pošten 2 Pošten pravična 1 pravičen 

je zapna 1 Strog prijateljski 1 dostopen 

ni zloben 1 prijazen prijazen 6 prijazen 

Odgovoren 1 
O Prijazen 1 prijazen 

dgovoren prizadevan 1 strokoven 

odločen 1 odločen se potrudi da je mir v razredu 1 odločen 

popustljiv 1 popustljiv spoštovanje 1 spoštljiv 

pošten 1 Pošten strog 1 strog 

poštena 1 Pošten vse ima pod nadzorom 1 organiziran 

prijazen 1 prijazen -1 4   

se nebi lagal 1 Pošten dobro uči 1 strokoven 

strog 1 Strog je strog 1 strog 

stroga 1 Strog ni zloben 1 prijazen 

ukazovalen 1 Strog pameten 2 strokoven 

upazuje kaj se dogaja 1 prisoten poskrbi za zabavo 1 zabaven 

vztrajna 1 odločen poštenost 1 pošten 

zabaven 3 zabaven pravična 1 pravičen 

zabavna 1 zabaven prijazen 1 prijazen 

-1 1   razumevajoč 2 razumevajoč 

da je prijazen 1 prijazen sodoben 1 kreativen 

da se lepo pogovri z našimi 
sarši če je potrebno 

1 spoštljiv sposoben 1 strokoven 

dovolil bi vse igranje na 
telefonih 

1 popustljiv sproščen 1 zabaven 

izkren 1 Iskren upošteva mnenje drugih 1 spoštljiv 

ne popustljiv 1 Strog veliko nauči 1 strokoven 

ne pretepa in ne daje kazni 1 popustljiv zgled 1 zgled 

pameten 1 strokoven -1 4   

popustljiv 1 popustljiv delaven 1 strokoven 

pravičen 1 pravičen dobro uči 1 strokoven 

prijazna 1 prijazen je pravičen 1 pravičen 

razumevajoč 2 razumevajoč je pravicen 1 pravičen 

razumljiv 1 razumevajoč mu ni vseeno 1 mu je mar 
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Resen 1 Odgovoren pameten 1 strokoven 

stroga 1 strog 
poskrbi da se učenci veliko 
naučijo 

1 strokoven 

stroga  in ne stroga 1 strog pošten 1 pošten 

strok 1 strog potreben 1   

vzgledna 1 zgled prestrog 1 strog 

zanimiv 2 strokoven prijazen 1 prijazen 

-1: Ni odgovoril 2   prijazna 1 prijazen 

dabi bil zabaven 1 zabaven razumljiv 1 razumevajoč 

igriv 1 zabaven strogost 1 strog 

iskenost 1 iskren zabaven 1 zabaven 

je zabaven 1 zabaven zanimiv 1 kreativen 

prijazen 2 prijazen zna razložiti snov 1 strokoven 

prijazna 3 prijazen -3: Prekinjeno 2   

prijaznost 1 prijazen daje petke 1 popustljiv 

strog 3 strog ima nadzor nad razredom 1 organiziran 

umirjen 1 potrpežljiv pošten 1 pošten 

UMIRJEN 1 potrpežljiv poštenost 1 pošten 

zabaven 2 zabaven prijazana 1 prijazen 

zabavna 1 zabaven prijazen 6 prijazen 

-1 2   Prijazen 2 prijazen 

neustrašna 1 odločen prijazna 1 prijazen 

pogovarja se z učenci 1 dostopen razumen 1 razumevajoč 

popustljiv 1 popustljiv razumljiv 1 razumevajoč 

poslušna 1 dostopen sexy 1 urejen 

pošten 2 pošten spoštovanje 1 spoštljiv 

poštena 1 pošten storg 1 strog 

poštenost 2 pošten stroga 1 strog 

poučen 1 strokoven zabavna 1 zabaven 

prijazen 4 prijazen zabavnost 2 zabaven 

PRIJAZEN 1 prijazen zanimiv 1 kreativen 

zabaven 2 zabaven -3 2   

zaupen 1 dostopen dovoli stvari 1 popustljiv 

-1 3   hoče imeti red 1 strog 

da se pogovarja z učenci 1 dostopen lep 1 urejen 

dobre volje 1 zabaven ne daje domačih nalog 1 popustljiv 

ima posluh za glasbo 1   nice 1 prijazen 

iskrenost 1 iskren občasno siten 1 strog 

miren 1 potrpežljiv popustlji 1 popustljiv 

popustljiv 1 popustljiv posten 2 pošten 

pošten 2 pošten prijazen 1 prijazen 

POŠTEN 1 pošten prijazna 1 prijazen 
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pravilom uboga 1 zgled spoštljiv 1 spoštljiv 

prijaz 1 prijazen strog ko je treba 1 strog 

prijaznost 1 prijazen stroga 1 strog 

raumevajoč 1 razumevajoč upošteva tudi naše želje 1 spoštljiv 

spoštljiv 1 pošten vesel 1 zabaven 

ter spodbudljiv 1 spoštljiv zabaven 4 zabaven 

vzgledna 1 zgled zabavna 1 zabaven 

zabavna 1 zabaven zmožnost prisluhniti učencu 1 dostopen 

F 1   zna poslušati 2 dostopen 

hiter 1 strokoven -3 2   

ko imaš svojo idejo ki ni 
primerna ustaja pri svojem 

1 odločen delaven 1 strokoven 

naša včiteljica je prijazna 1 prijazen jezen 1 strog 

prijazen 4 prijazen najboljša 2 strokoven 

prijazna 1 prijazen ne vpisuje 1 popustljiv 

tala petke 1 popustljiv ni tecen 1 popustljiv 

ustrajna 1 strokoven pameten 1 strokoven 

-1 1   pomaga 1 prijazen 

da zna pomagati učencu, ki 
mu snov ne gre 

2 strokoven popustljiva 1 popustljiv 

je prijazna 1 prijazen potrpežljivost 1 potrpežljiv 

kadar kdo nagaja drugemu 
učencu učitelj povzdigni glas 
in mu da kazen 

1 odločen prijazen 1 prijazen 

miren 1 potrpežljiv se kdaj tudi pozabava 1 zabaven 

ne vpisuje 1 popustljiv spoštljiv 1 spoštljiv 

ustrajna 1 strokoven spoštljiva 1 spoštljiv 

včasih je stroga če naredimo 
kaj dlabega 

1 strog spoštujoč 1 spoštljiv 

zabavna 1 zabaven sproščen 1 zabaven 

zanesliv 1 zanesljiv stoji za svojimi besedami 2 odgovoren 

 kadar je potrebno strog 1 strog strog 3 strog 

-1 2   tala petke 1 popustljiv 

da zna razložiti snov in pri ne 
mirnosti razreda povzdigniti 
glas 

3 strokoven usmiljen 1 popustljiv 

ne daje domačih nalog 1 popustljiv vredu 1 popustljiv 

poucna 1 strokoven -1: Ni odgovoril 1   

prijazen 1 prijazen -3: Prekinjeno 1   

zabavna 1 zabaven ima dobre ideje za poiskuse 1 kreativen 

zame včiteljica ni tečna 1   lahko uspostavi mir v učilnici 1 strog 

-1: Ni odgovoril 3   odločen 1 odločen 

jezen 1 strog posluša ucence 1 spoštljiv 
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ko pove navodilo ne govori 
vse še enkrat in ponavlja kar 
je že povedal 

1 organiziran poslušajoč 1 dostopen 

mora poslušati tudi učence 1 spoštljiv POSLUŠEN 1 spoštljiv 

prijazen 2 prijazen pravicen 2 pravičen 

prijazna 2 prijazen prijazen 5 prijazen 

prijazni ampak malo strogi 1 avtoritativen razlaga 1 strokoven 

prijaznost 1 prijazen razumljiv 1 razumevajoč 

prjazna 1 prijazen red 1 strog 

razlaga 1 strokoven spostljiv 1 spoštljiv 

resna 1 Odgovoren spoštljivost do učencev 2 spoštljiv 

strog 1 strog spoštovanje 1 spoštljiv 

stroga 1 strog strog 1 strog 

strogost 1 strog strog a le ob pravih trenutkih 1 strog 

tišina 1 potrpežljiv stroga 1 strog 

vstrajen 1 strokoven strogost 6 strog 

zabaven 1 zabaven Umirjen 1 potrpežljiv 

zabavna 1 zabaven -1 1   

zdolgočasena 1 drugo -3 1   

zgodovina 2   dobro uči 4 strokoven 

-1 4   je vesel 1 zabaven 

glas 1 glasen malo strog 1 strog 

je prijazen in ne kričeč 1 potrpežljiv MIREN 1 umirjen 

moč 1 Odgovoren odgovoren 1 odgovoren 

narovoslovje 2   pomirjenost 1 potrpežljiv 

ne prav zahtevna 1 popustljiv posten 1 pošten 

pameten 1 strokoven poštenost 1 pošten 

pomirjenost 1 potrpežljiv Prijazen 1 prijazen 

potpežljiva 1 potrpežljiv prijazna 1 prijazen 

povedati na enostaven način 
in ne na zloben način 

1 strokoven razumevajoč 1 razumevajoč 

prijazen 3 prijazen razumevanje 1 razumevajoč 

prijazna 1 prijazen razumljiv 1 razumevajoč 

spoštovanje 1 spoštljiv red 1 strog 

stroga 1 strog smisel za humor 1 duhovit 

upošteva mnenje drugih 1 spoštljiv spoštljiv 2 spoštljiv 

upošteva tudi naše želje 1 spoštljiv spoštovanje 1 spoštljiv 

vedno z nasmehom na obrazu 1 zabaven strog 2 strog 

zabaven 1 zabaven 
tak da se z njim lahko tudi 
normalno pogovarjas 

1 dostopen 

zabavna 1 zabaven umirjen 2 potrpežljiv 

zahtevea 1 strog zabavna 3 zabaven 

-1 4   zahtevnost 1 strokoven 
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bi se trudila da bodo lahko 
imeli bolse ocene 

1 strokoven -1 1 
  

dobro razloži navodilo za 
delo 

1 organiziran -3 1 
  

dobro uči 1 strokoven daje zglet 1 zgled 

geografija 2   hitro sprejema odločitve 1 odločen 

ideje, bistroum 1 kreativen je prijazen 1 prijazen 

je huda 1 strog ni tecen 1 prijazen 

je pravičen 1 pravičen organiziana 3 organiziran 

miren 2 potrpežljiv poslušanje mnenj 2 spoštljiv 

nasmejana 1 zabaven poučna 1 strokoven 

nezaupliva 1 nezaupljiva pravičen 2 pravičen 

pošten 3 pošten preda veliko znanja 1 strokoven 

razumljivost 1 razumevajoč prijazen 3 prijazen 

spoštovati druge 1 spoštljiv prijaznos 1 prijazen 

učenca je treba izobraziti in 
ga ne strašiti npr. če dobiš ena 
boš ponavljal razred. treba 
mu je reči potrudi se saj je to 
v tvoje dobro 

1 strokoven prijaznost 4 prijazen 

včasih malo jezna 1 strog rad uči 1 strokoven 

vedno na voljo pomagati 1 prijazen strog 1 strog 

vztrajnost 1 odločen strogost 1 strog 

zanimiva 1 kreativen 
tisto kar reče naredi in misli 
resno 

1 odločen 

dovolj stroga 1 strog ustrežljiva 1 popustljiv 

ima svetlečo glavo 1   Zabaven 1 zabaven 

je prijazen 1 prijazen ZBRAN 1 
organiziran,pris
oten 

ki dobro razlaga snov 1 strokoven zna narediti mer v razredu 1 strog 

mu zaupam 1 dostopen -1: Ni odgovoril 2   

natančna navodila 1 organiziran -3: Prekinjeno 1   

pomaga 1 prijazen iskren 1 iskren 

prijazen 7 prijazen je samozavesten 1 odločen 

prijazna 2 prijazen odločen 3 odločen 

prijaznost 1 prijazen poštenost 1 pošten 

prjazna 1 prijazen prijazen 2 prijazen 

siten 1 strog razumejoč 1 razumevajoč 

strog vendar ne preveč 1 strog razumevajoč 1 razumevajoč 

daje ucencem drugo moznost 1 popustljiv razumljiv 1 razumevajoč 

debel 1   resnicoljubna 1 pošten 

jasna razlaga 1 strokoven spodbujajoč 1 spodbuden 

je iskren 1 iskren spoštjiv 1 spoštljiv 

je pravičen 1 pravičen spoštljiv 1 spoštljiv 
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je prijazen 1 prijazen spoštovanje 1 spoštljiv 

je zelo glasen 1 glasen sproščen/a 1 sproščen 

me ne obtozuje 1 ne obtožuje strog 3 strog 

nasmejana 1 zabaven ukazovalen 3 strog 

odgovoren 1 Odgovoren zabaven 1 zabaven 

popustl 1 popustljiv zanimiv 1 zgled 

poštena 1 pošten -1 2   

prijazen 1 prijazen -3 1   

prijazna 1 prijazen dobro razlagujoč 1 strokoven 

se ne dere 1 prijazen dostopen 1 dostopen 

skrben 1 Odgovoren eleganten 1 urejen 

zabaven 2 zabaven je prijazen 1 prijazen 

zabavna 1 zabaven natančen 1 organiziran 

zoprn 1 strog prijazen 1 prijazen 

-1 1   prijaznost 1 prijazen 

dobro in pravicno 
ocenjevanje 

1 pravičen prilagodjiv 1 kreativen 

ful se rad dere 1 strog prilagodljiv 1 kreativen 

hudoben 1   radodarna 1 prijazen 

ima dobre razlage 1 strokoven razumen 1 razumevajoč 

je pravicen 1 pravičen razumevajoč 3 razumevajoč 

je razumljiv 1 razumevajoč sitna 2 strog 

mi pomaga 1 prijazen spoštljiv odnos 1 spoštljiv 

nam veliko pomaga 1 popustljiv spoštovanja vreden 1 zgled 

pomaga 1 popustljiv sproščen 1 zabaven 

posvečanje na dopolnilnem 
pouku 

1 strokoven sproščujoč 1 zabaven 

pravična 1 pravičen strog 1 strog 

ravnoprav strog(kadar je 
potrebno) 

1 odločen strpen 1 potrpežljiv 

razumevajoč 1 razumevajoč ustrajen 1 odločen 

se ne dere 1 potrpežljiv ustrežljiv/a 1 popustljiv 

spodbuja 1 spodbuden zabaven 1 zabaven 

spoštljiv 1 spoštljiv -1 3   

spoštljiva 1 spoštljiv -3 1   

strog 1 strog dobro uči 1 strokoven 

vzoren 1 zgled grd 1   

-3: Prekinjeno 1   huda 2 strog 

delaven 1 strokoven ima red v razredu 1 strog 

duhovit 1 duhovit nevzkipliv 1 potrpežljiv 

je samozavesten 1 odločen odprt novih idej 1 kreativen 

je strog 1 strog pameten 2 strokoven 

prijazen 2 prijazen poštenost 1 pošten 
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Prijazen 1 prijazen potrpežljiv 1 potrpežljiv 

razumen 1 razumevajoč pozitiven 1 spodbuden 

sproščen/a 1 zabaven radi delijo znanje 1 strokoven 

strog 2 strog razumejoč 1 razumevajoč 

stroga 1 strog razumen 1 razumevajoč 

zabaven 2 zabaven razumevajoč 1 razumevajoč 

zabavna 3 zabaven razumevajoć/a 1 razumevajoč 

zanimiv 1 kreativen razumljiv 1 razumevajoč 

-3 1   sočuten 1 popustljiv 

bolj osredotočen na učno 
snov 

1 strokoven spoštljiv 1 spoštljiv 

je prijazen do ucncev 1 prijazen strog 1 strog 

nudi pomoc ucencu 1 prijazen ve kaj hoče 1 odločen 

odprt 1 dostopen zabaven 1 zabaven 

poslušna 1 dostopen zanimiv 1 kreativen 

pravična 1 pravičen delavnost 1 strokoven 

prijazen 2 prijazen dolgočasen 1 strokoven 

prijazna 1 prijazen dovolj zahteven 1 strokoven 

prijaznost 1 prijazen glasen 1 glasen 

razumen 1 razumevajoč luzer 1   

razumno strog 1 razumevajoč nekdo ki je zabaven 1 zabaven 

strog 3 strog odgovornost 1 odgovoren 

strpen 1 spoštljiv odločen 4 odločen 

zabaven 1 zabaven odločnost 1 odločen 

zaupliv 1 zaupljiv odprt 1 dostopen 

-3 1   pošten 1 pošten 

delno strog 2 Strog prijazen 5 prijazen 

dobro uči 1 strokoven prijazen do vseh učencev 1 pravičen 

duhovit 1 duhovit razumen 1 razumevajoč 

je zanimiv 1 kreativen razumevajoč 1 razumevajoč 

natančen 1 strokoven spodbuden 1 spodbuden 

natančna 1 strokoven strog 2 Strog 

pošten 1 Pošten vedno kar govori je res 1 pošten 

POŠTEN 1 Pošten da je razumen 1 razumevajoč 

poučna 1 strokoven dobrodušen 1 prijazen 

pravičen 1 pravičen huda 1 Strog 

prijazen 1 prijazen ne dela razlik 1 pravičen 

prijazna 1 prijazen nesramen 1 zloben 

razumevajoč 1 razumevajoč pameten 1 strokoven 

včasih je dolgočasen 1   potpežljiu 1 potrpežljiv 

včasih smešen 1 zabaven pozored 1 pozoren 

zanimiv 1 kreativen prijazen 3 prijazen 
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zaupliv 1 zaupljiv prijaznost 2 prijazen 

asd 1   puzer 1 odločen 

da je strog 1 Strog razumevanje 1 razumevajoč 

dobre snovi 1 strokoven spoštovan 1 Zgled 

gleda cez prste 1 popustljiv sproščen 1 zabaven 

lahko uspostavi mir v učilnici  1 Strog strpen 2 spoštljiv 

naredi red v razredu kadar je 
to potrebno 

1 Strog ustrajen 1 strokoven 

pravičen 1 pravičen vztrajen 1 odločen 

prijazen 5 prijazen zabaven 1 zabaven 

Prijazen 1 prijazen zahteven 1 strokoven 

razumljiv 2 razumevajoč zaupljiv 2 dostopen 

strog 2 Strog zna razlagati 1 strokoven 

stroga 1 Strog izobražen 1 strokoven 

Zabaven 1 zabaven kar reče tudi naredi 1 odločen 

asdf 1   kar reče tudi stori 1 odločen 

da se lahko gdaj zabava 1 sproščen odločen 1 odločen 

hecn 1 zabaven odločnost 1 odločen 

ko je cas za zabavo je prijazn 1 zabaven posmehljiv 1 zloben 

Malo Tečen 1 Strog poustliv 1 popustljiv 

pravičen 1 pravičen pravičen 1 pravičen 

prijazna 1 prijazen prijazen 1 prijazen 

razumevajoč 1 razumevajoč prijaznost 1 prijazen 

strog 1 Strog rad pomaga 1 prijazen 

upošteva tudi naše želje 1 spoštljiv razumevajoč 2 razumevajoč 

zabaven 8 zabaven resen 1 odgovoren 

zabavna 1 zabaven strog 2 Strog 

asd 1   strogost 1 Strog 

da ti pomaga ko ne znas 1 prijazen šupak 1 zloben 

dobro uči 2 strokoven tečen 1 Strog 

duhovita 1 duhovit titi ki ima rad red 1 Strog 

ne velik jezn 1 prijazen zabaven 3 zabaven 

od njega se lahko veliko 
naučim 

1 strokoven zahteva mir 1 Strog 

znanta 1 strokoven zaupen 1 dostopen 
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Priloga 4 

Primerjalna preglednica odgovorov učiteljev in učencev o dogajanju v razredu med poukom 

  Arit. sredina 
učitelj 

Artim. sredina 
učenci 

Učenci 
N 

Učenci st. 
odklon 

Predmet 1 
Avtoritarni  2,20 2,33 20 0,51 

Demokratični (avtoritativni) 3,60 2,18 21 0,46 

Nezainteresirani 3,20 2,84 21 0,59 

Permisivni 3,00 2,71 21 0,72 

Predmet 2 
Avtoritarni  3,80 2,57 35 0,46 

Demokratični (avtoritativni) 2,20 2,20 35 0,43 

Nezainteresirani 3,40 2,97 36 0,49 

Permisivni 3,00 2,92 35 0,41 

Predmet 3  
Avtoritarni  3,20 2,59 35 0,55 

Demokratični (avtoritativni) 1,80 2,21 34 0,45 

Nezainteresirani 4,00 3,04 34 0,60 

Permisivni 3,60 3,01 34 0,62 

Predmet 4  

Avtoritarni  3,20 2,30 23 0,47 

Demokratični (avtoritativni) 2,20 2,27 23 0,49 

Nezainteresirani 3,80 2,98 24 0,51 

Permisivni 3,40 2,91 24 0,50 

Predmet 5  
Avtoritarni  3,40 2,51 31 0,42 

Demokratični (avtoritativni) 2,00 2,08 30 0,38 

Nezainteresirani 4,00 3,06 31 0,49 

Permisivni 3,60 2,93 30 0,29 

Predmet 6 

Avtoritarni  3,20 2,46 27 0,52 

Demokratični (avtoritativni) 2,00 2,24 25 0,43 

Nezainteresirani 3,80 3,08 26 0,54 

Permisivni 3,20 3,07 27 0,52 

Predmet 7 
Avtoritarni  3,20 2,59 18 0,46 

Demokratični (avtoritativni) 2,00 2,08 18 0,54 

Nezainteresirani 3,80 3,02 18 0,58 
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Permisivni 3,20 2,90 18 0,48 

Predmet 8 

Avtoritarni  2,60 2,60 24 0,48 

Demokratični (avtoritativni) 2,20 1,95 23 0,31 

Nezainteresirani 3,00 3,00 23 0,54 

Permisivni 2,40 2,75 24 0,45 

Predmet 9  
Avtoritarni  3,20 2,31 23 0,59 

Demokratični (avtoritativni) 2,20 2,17 23 0,57 

Nezainteresirani 3,60 2,78 23 0,72 

Permisivni 3,40 2,72 25 0,77 

Predmet 10  

Avtoritarni  2,80 2,48 34 0,49 

Demokratični (avtoritativni) 2,00 2,35 35 0,46 

Nezainteresirani 3,00 2,92 35 0,53 

Permisivni 3,00 2,87 35 0,54 

Predmet 11  

Avtoritarni  3,00 2,50 29 0,40 

Demokratični (avtoritativni) 1,20 2,16 29 0,50 

Nezainteresirani 3,80 3,13 29 0,41 

Permisivni 3,80 2,94 30 0,36 

Predmet 12 

Avtoritarni  3,00 2,42 17 0,34 

Demokratični (avtoritativni) 2,20 2,20 18 0,40 

Nezainteresirani 3,40 2,98 19 0,48 

Permisivni 3,40 3,03 18 0,45 

Predmet 13 

Avtoritarni  2,00 2,30 17 0,48 

Demokratični (avtoritativni) 2,00 2,29 17 0,46 

Nezainteresirani 2,00 2,97 17 0,50 

Permisivni 2,00 2,97 17 0,53 
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Priloga 5                                        Korelacijska tabela med indikatorji tipov učitelja in izbranimi načini umirjanja motečih učencev 

  

 

Učenca 
presede 

Naredi zapis 
v dnevnik o 
učenčevem 

vedenju 

Obvesti 
starše o 

učencevem 
vedenju 

Ignorira 
motečega 
učenca, ne 

želi se 
ukvarjati z 

njim 

Učenca 
napoti iz 
razreda,  

ne poskuša 
ga umiriti 

Učenca 
drugače 
zaposli 

Z učencem 
se 

pogovori 

Učitelj da 
učencu 

sarkastično 
pripombo 

Zaradi 
motečega 
učenca 
kaznuje 
celoten 
razred 

Zagrozi 
mu s slabo 

oceno 

Zahteva 
vzgojni 
ukrep 

Učenca 
pokliče po 
imenu in 

ga opozori 

1: Učitelj nas 
pogosto 
preseneti s 
svojim znanjem. 

-0.026 0.047 0.079 0.091 -0.120 -0.022 0.018 .176**  0.051 -0.013 -0.031 0.019 

0.686 0.466 0.222 0.156 0.060 0.736 0.781 0.006 0.425 0.840 0.627 0.771 

2: O pravilih se 
najprej 
pogovorimo, 
potem pa se o 
njih ne moremo 
več pogajati. 

0.000 -0.092 0.022 -0.022 -0.091 0.054 -0.009 0.009 0.001 0.032 -0.009 0.033 

0.994 0.151 0.730 0.732 0.155 0.402 0.890 0.890 0.989 0.621 0.895 0.609 

3: Učitelju 
zaupamo, ker 
vedno smiselno 
upošteva 
dogovorjena 
pravila. 

0.057 -0.078 0.112 0.097 -.151* -.129* 0.036 .296**  -0.094 -.263**  -.224**  -0.120 

0.373 0.224 0.080 0.132 0.018 0.044 0.573 0.000 0.145 0.000 0.000 0.061 

4: Učitelja 
spoštujemo, 
vendar ga 
imamo radi, kar 
se za nas trudi. 

.148* -0.123 .137* .129* -.226**  -.199**  -0.077 .262**  -.160* -.322**  -.247**  -0.107 

0.021 0.054 0.032 0.045 0.000 0.002 0.228 0.000 0.013 0.000 0.000 0.094 

5: Učitelj nas 
spodbuja pri 
učenju, čeprav 
je resnicoljuben 
in nam razloži, 
kaj znamo in 
česa še ne. 

.175**  -0.087 0.051 .131* -.279**  -.228**  -0.063 .234**  -.167**  -.154* -.185**  -.135* 

0.006 0.176 0.428 0.041 0.000 0.000 0.323 0.000 0.009 0.016 0.004 0.035 
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6: Če bi se 
učitelj v odnosu 
do učencev 
moral potruditi, 
da bi nekaj 
dosegel, jim raje 
popusti. 

-0.013 0.098 0.014 -0.083 .175**  0.119 0.056 -.225**  .142* 0.089 0.122 -0.001 

0.841 0.127 0.834 0.197 0.006 0.064 0.382 0.000 0.027 0.168 0.058 0.986 

7: Učitelja bolj 
zanimajo vse 
druge stvari, kot 
šola in učenci. 

-0.105 0.089 -.194**  -0.095 .182**  .183**  0.051 -.171**  .211**  .211**  .127* 0.109 

0.101 0.166 0.002 0.141 0.004 0.004 0.424 0.007 0.001 0.001 0.047 0.090 

8: Raje se ne 
zmeni za 
vedenje 
učencev, ki se 
neprimerno 
vedejo, kot da 
bi poskusil 
vzpostaviti red. 

-.141* .268**  -.143* -0.081 .188**  .253**  .176**  -.211**  .180**  .224**  .144* 0.080 

0.028 0.000 0.026 0.208 0.003 0.000 0.006 0.001 0.005 0.000 0.025 0.211 

9: Učitelj pri 
pouku ni 
zahteven in mu 
je vseeno, če se 
pri urah 
dolgočasimo. 

-.179**  0.051 -0.050 -0.082 .208**  .129* 0.092 -.188**  .145* .148* 0.109 0.035 

0.005 0.430 0.438 0.203 0.001 0.044 0.152 0.003 0.024 0.021 0.090 0.581 

10: Učitelju je v 
bistvu vseeno, 
ali kaj delamo 
ali ne. 

-.162* 0.095 -0.103 -.135* .234**  .164* .172**  -.176**  .162* .185**  .242**  0.064 

0.011 0.139 0.111 0.036 0.000 0.010 0.007 0.006 0.011 0.004 0.000 0.322 

11: Učitelj ne 
prenese, da mu 
kdo nasprotuje. 

-0.080 -0.002 0.037 0.093 0.103 0.056 -0.007 -0.005 0.084 0.125 0.116 .132* 

0.212 0.972 0.563 0.149 0.110 0.384 0.916 0.938 0.195 0.052 0.071 0.040 

12i: Rad ima le 
učence, ki 
ubogajo, drugi 
ga motijo, ne 
mara jih. 

-0.049 0.081 -0.121 0.072 0.108 .208**  0.059 -.196**  .164* .142* .259**  .154* 

0.446 0.208 0.059 0.268 0.092 0.001 0.361 0.002 0.010 0.026 0.000 0.016 
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13: Ne zanima 
ga, če nam je 
težko, od nas 
pričakuje, da se 
bomo potrudili. 

0.002 0.057 -0.027 -0.003 0.002 0.035 -0.031 -0.074 0.088 .172**  .146* -0.069 

0.980 0.373 0.676 0.963 0.972 0.591 0.633 0.251 0.171 0.007 0.023 0.285 

14: Učitelj 
učencem sam 
predstavi 
pravila, o njih ni 
razprave in sam 
od pravil nikoli 
ne odstopi. 

-0.008 -0.089 0.111 .205**  0.014 .130* 0.005 0.058 0.059 0.096 -0.034 0.012 

0.905 0.170 0.086 0.001 0.825 0.044 0.943 0.366 0.363 0.139 0.605 0.851 

15: Učitelj 
pričakuje, da ga 
ubogamo, tudi 
če njegove 
odločitve niso 
pravične. 

-0.013 -0.054 0.021 0.037 .155* 0.093 -0.023 -0.036 .158* .152* .139* .136* 

0.845 0.396 0.741 0.564 0.015 0.149 0.722 0.578 0.014 0.018 0.029 0.033 

16: Učitelj nam 
pušča svobodo, 
ker pravila zanj 
niso pomembna 

-0.031 .130* -.137* -.151* .157* 0.080 .143* -0.023 .158* 0.028 0.095 -0.009 

0.630 0.043 0.033 0.019 0.014 0.215 0.026 0.721 0.014 0.661 0.140 0.890 

17: Učitelj nas 
nikoli ne prisili, 
da bi pri pouku 
delali nekaj, 
česar nočemo. 

0.032 -0.004 -0.002 -0.116 0.023 -0.092 0.077 .140* 0.078 -0.111 -0.061 -0.096 

0.617 0.950 0.980 0.072 0.723 0.150 0.233 0.028 0.226 0.084 0.345 0.132 

18: Učenci se z 
učiteljem lahko 
o vsem 
pogajajo. 

-0.020 0.003 -0.059 -0.115 -0.018 0.101 .147* 0.039 -0.023 -.132* -0.084 -0.078 

0.760 0.958 0.363 0.075 0.779 0.117 0.022 0.539 0.726 0.038 0.189 0.225 

19: V razredu 
imajo moč 
učenci, ne 
učitelj. 

-0.125 .195**  -.144* -.175**  .228**  .135* 0.053 -.200**  .137* .153* .177**  0.003 

0.051 0.002 0.025 0.006 0.000 0.035 0.409 0.002 0.033 0.016 0.006 0.965 

-.132* .216**  -0.124 -.196**  .238**  .208**  .232**  -0.091 .154* 0.094 .165**  0.062 
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20: Učitelja ne 
moti nemir v 
razredu, zanj je 
bolj pomembno, 
da delamo, kar 
želimo. 

0.039 0.001 0.054 0.002 0.000 0.001 0.000 0.157 0.016 0.145 0.010 0.334 

*v zgornji vrstici je zabeležen koeficient povezanosti, v spodnji pa stopnja značilnosti
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