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POVZETEK 

Vzpostavljanje discipline v razredu je eden izmed ključnih dejavnikov pri doseganju 

zastavljenih učnih ciljev. Učitelji pri svojem delu uporabljajo različne vrste discipline. 

Pomembno je, da vselej delujejo preventivno. Navkljub dobremu preventivnemu 

delovanju pa se v šoli ne moremo izogniti neprimernemu vedenju učencev ter 

posledičnemu kaznovanju. 

V teoretičnem delu sem opredelila vrste discipline. Natančno sem predstavila 

preventivno, korektivno in podporno disciplino. Opredelila sem neprimerno vedenje in 

podrobneje predstavila neprimerno govorjenje in kričanje ter nasilno vedenje. 

Opredelila sem še kazen in predstavila oblike kaznovanja. 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 60 

učiteljev in učiteljic Osnovne šole Bršljin in Osnovne šole Metlika. Želela sem 

ugotoviti, kako učitelji delujejo preventivno, s katerimi disciplinskimi težavami se 

največkrat spopadajo učitelji razredne in predmetne stopnje, s katerimi tehnikami 

učitelji največkrat dosežejo disciplino v razredu ter kateri so najpogostejši ukrepi v 

primeru neprimernega vedenja. 

Ugotovila sem, da učitelji delujejo preventivno tako, da v razredu zagotavljajo prijetno 

in sproščeno razredno klimo, da se na učno uro dobro pripravijo ter naredijo zanimiv 

pouk in da imajo v razredu jasna pravila, ki jih največkrat napišejo skupaj z učenci.  

Učitelji razredne in predmetne stopnje v primeru neprimernega vedenja učencev 

najpogostejše ukrepajo tako, da se skupaj z učencem pogovorijo in poiščejo rešitev 

za odpravo neprimernega vedenja. Učencu razložijo, zakaj njegovo vedenje ni 

primerno in ga tudi ustrezno kaznujejo, v kolikor nadaljuje z neprimernem vedenjem. 

Pri tem največkrat uporabijo pristop zmernega nadzora, pri katerem sta za nadzor 

učenčevega vedenja odgovorna tako učitelj kot učenec. Učence največkrat kaznujejo 

z grajo. 

 

Ključne besede: vzpostavljanje discipline, neprimerno vedenje, kazen, tehnike 

discipliniranja.  

 

 



 



ABSTRACT 

Achieving discipline in the classroom is one of the key factors in achieving the set 

learning objectives. Teachers use different kinds of discipline in their work. It is 

important to always act preventively. Yet despite of acting preventively, the 

inappropriate behaviour of pupils in schools and the consequential punishment 

cannot be avoided.  

In the theoretical part, I define the types of discipline. I present preventive, corrective 

and supportive discipline in detail. I define inappropriate behaviour and present 

inappropriate speech and shouting, as well as aggressive behaviour in detail. I also 

define punishment and describe different types of it. 

In the empirical part, the results of the research conducted among 60 teachers from 

Bršljin and Metlika Elementary schools are presented. My objectives were to 

determine how is it that the teachers act preventively, what are the most common 

discipline issues teachers deal with, which are the most effective techniques for 

achieving order in the classroom and which are the most common actions in case of 

inappropriate behaviour. 

I conclude that teachers act preventively in such a manner that they ensure a 

pleasant and relaxed atmosphere in the classroom, are well prepared for class and 

make learning interesting and set clear rules normally written with the pupils’ 

cooperation. In case of inappropriate behaviour, the teachers most commonly talk 

with the pupil and find a solution to the inappropriate behaviour. They explain to the 

pupil why is it that their behaviour is inappropriate and proceed with an appropriate 

punishment if the pupil continues to act inappropriately. In such cases they normally 

use medium teacher control approach, where the teacher as well as the pupil are 

responsible for the control over the pupil’s behaviour. The most common type of 

punishment is reprimand. 

Key words: achieving discipline, inappropriate behaviour, punishment, discipline 

techniques. 
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1 UVOD 

 

Učitelji se pri svojem delu pogosto srečujejo z različnimi neprimernimi vedenji 

učencev in kršenjem šolskih pravil. Pri svojem delu uporabljajo različne preventivne 

disciplinske pristope, ki preprečujejo nastanek disciplinskih težav. Učitelji učence 

disciplinirajo in s tem vzpostavljajo stanje, ki omogoča uspešno delo učencev, 

dolgoročno pa jih pripravljajo na življenje. Vse učiteljeve aktivnosti, ki težijo k 

odpravljanju neprimernega vedenja učenca, so definirane kot dejavniki korektivne 

discipline. Pri soočanju z disciplinskimi težavami se različni učitelji poslužujejo 

različnih disciplinskih pristopov. Velikokrat se učitelji soočajo s številnimi vprašanji. 

Sprašujejo se, kako učencem omogočiti optimalno razredno klimo. Kako oblikovati 

razredna pravila, ki bodo omogočala dobro obojestransko sodelovanje? Kateremu 

področju preventivne discipline posvetiti največ pozornosti za dosego optimalnih 

pogojev? Kako ravnati v primeru neprimernega vedenja učencev? Kateri disciplinski 

pristop izbrati v primeru kršenja pravil? Zavedam se, da je disciplina ključna pri 

opravljanju učiteljskega poklica in je temeljni predpogoj za dosego učnih ciljev. Pri 

opravljanju obvezne pedagoške prakse sem opazila, da disciplina številnim učiteljem 

povzroča velike težave pri izvedbi pouka in doseganju zastavljenih učnih ciljev, zato 

sem se odločila, da v svoji diplomski nalogi raziščem področje discipline. Zanima me, 

ali se učitelji razredne in predmetne stopnje spopadajo z enakimi disciplinskimi 

težavami, kakšni so njihovi najpogostejši ukrepi v primeru neprimernega vedenja, pri 

katerih učnih metodah imajo največ disciplinskih težav in katerim področjem 

preventivne discipline posvečajo največ pozornosti. Odgovore na vsa ta vprašanja 

bom z anketiranjem iskala pri osnovnošolskih učiteljih razredne in predmetne 

stopnje. 

V teoretičnem delu diplome bom najprej predstavila definicije discipline po različnih 

slovarjih in avtorjih. Pogledi na disciplino so se skozi čas spreminjali. Včasih so 

disciplino povezovali s strogim (tudi fizičnim) kaznovanjem, danes pa se učitelji 

poslužujejo predvsem milejših oblik kaznovanja. 

Disciplina je širok pojem, zato bom predstavila vrste discipliniranja. Natančno bom 

definirala preventivno disciplino, ki se mi zdi zelo pomembna, saj z dobrim 
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preventivnim delovanjem lahko preprečimo marsikatero disciplinsko težavo. 

Predstavila bom temeljna področja preventivnega delovanja. Omenila bom tudi 

podporno disciplino, na koncu pa bom nekoliko podrobnejše predstavila korektivno 

disciplino. 

Disciplina je tesno povezana z neprimernim vedenjem, zato se bom v tretjem 

poglavju osredotočila na neprimerna vedenja, s katerimi se srečujejo učitelji. 

Podrobno bom prestavila neprimerno vedenje in kričanje ter nasilno vedenje, saj se s 

tema težavama učitelji pri opravljanju svojega dela največkrat spopadajo.  

V četrtem poglavju bom opredelila kazen in definirala vrste kaznovanja. Kazen je 

neposredno povezana z disciplino in je za učitelje velikokrat neizogibna. Kaznovanje 

se je s časom v šolski praksi spreminjalo. Včasih je bilo v šoli fizično kaznovanje 

stalno prisotno, danes pa je prepovedano. Učitelji pa se pri svojem delu poslužujejo 

različnih oblik kaznovanja – največkrat je to verbalno kaznovanje. 

V empiričnem delu bom predstavila rezultate raziskave, ki jo bom izvedla s pomočjo 

anketnih vprašalnikov za učitelje. Osnovni namen moje raziskave je bil ugotoviti, s 

katerimi neprimernimi vedenji se največkrat spopadajo učitelji razredne in predmetne 

stopnje, kakšni so njihovi najpogostejši ukrepi v primeru neprimernega vedenja, pri 

katerih učnih metodah imajo največ disciplinskih težav in katerim področjem 

preventivne discipline posvečajo največ pozornosti. 
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I. TEORETIČNI DEL 

2 DISCIPLINA 
 

Dela v šoli si brez discipline ne moremo predstavljati. Vodenje razreda predstavlja 

veliko odgovornost in je močno povezano z nadzorom in disciplino. Nedisciplina ovira 

in velikokrat tudi onemogoča doseganje zastavljenih učnih ciljev. Vzpostavitev reda v 

razredu učiteljem predstavlja velik vsakodnevni izziv. Neprimerno vedenje učencev 

velikokrat povzroči nemir v razredu. Temu sledita discipliniranje in kaznovanje. O 

enotni definiciji discipline je težko govoriti. Vidiki discipline se čez leta spreminjajo. V 

Slovenskem etminološkem slovarju (1997, str. 92) je termin disciplina definiran kot 

izpeljanka iz latinske besede discipulus, kar pomeni »učenec«. Pojem discipline, kot 

ga poznamo danes, pomeni podrejanje predpisom in izvira iz vojaškega urjenja in 

vojaške vzgoje. Podrejanje predpisom je bil temeljni cilj vojaške vzgoje.  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994, str. 141) disciplino definira kot 

podrejanje, podreditev predpisom, ki so obvezni za vse člane kake skupnosti. 

Disciplinirati pomeni navaditi posameznika na red, na disciplino. Discipliniran 

posameznik je tisti, ki se zavestno podreja disciplini. 

Pedagoška enciklopedija (1989, str. 134–135) disciplino opredeljuje kot red, ki se ne 

vzdržuje na temelju pokornosti, slepe poslušnosti in strahu, ampak na podlagi 

prepričanja, da je takšno stanje nujno potrebno za normalno življenje in delo 

posameznika v družbi. Najprej opredeljuje zavestno disciplino. Vzpostavitev zavestne 

discipline se začne v družini, nadaljuje pa se v šoli. 

Disciplina obsega predpise ali pravila o vzdrževanju reda in je nujno potrebna v vseh 

vzgojno-izobraževalnih procesih. S pomočjo discipline in vnaprej pripravljenih 

predpisov ali pravil učitelj vzpostavi prijetno delovno klimo, ki je predpogoj za dosego 

in uresničitev zastavljenih ciljev. Če ima učitelj še tako dobro strukturirano učno uro in 

v razredu vlada kaotično stanje, ki je posledica nediscipline, bo ves učiteljev trud 

zaman. Disciplina je torej nujna v vzgojno-izobraževalnem procesu, doseganje 

zastavljenih ciljev brez nje pa je praktično nemogoče (Pšunder, 2004). 
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Barrow (1990, str. 101) zagovarja, da je disciplina v pomenu besede sistema pravil 

obvezna v vseh vzgojno-izobraževalnih programih. Šola je institucija, ki izobražuje 

učence in stremi k izpolnitvi ciljev vzgojno-izobraževalnega programa. Učenje je 

možno le pod točno določenimi pogoji, le-ti pa terjajo določena pravila. Ukrepanje in 

kaznovanje sta nujna v primeru kršenja pravil. 

Kant disciplino definira kot sredstvo za preprečevanje, da bi se človek zaradi svojih 

živalskih vzgibov oddaljil od svojega poslanstva in človeštva. Meni, da je človeka 

treba omejiti, da se ne bi divje in nepremišljeno podajal v nevarnosti. Treba mu je 

odvzeti divjost. V tem primeru je po Kantovo vzgoja negativna, saj mora otrok storiti 

tisto, kar zahtevajo drugi, v nasprotnem primeru je kaznovan (Kant, 1988, str. 148). 

Različni avtorji disciplino različno opredeljujejo, vsem opredelitvam pa je skupno, da 

disciplino pojmujejo bodisi kot dosego kratkoročnega cilja, ki temelji na kontroli in 

upravljanju z disciplinskimi problemi, ali pa dolgoročni cilj, ki zajema samodisciplino. 

Nekateri zagovarjajo stroge pristope, ki so povezani s kaznovanjem, medtem ko 

drugi zagovarjajo milejše pristope discipliniranja. 

2.1  VRSTE DISCIPLINE 

2.1.1 Opredelitev vrst discipline 

 

Učitelj je pri svojem delu avtonomen, kar pomeni, da ima pravico in vso svobodo 

uporabiti najrazličnejše metode in oblike dela, pa tudi pedagoške pristope. Zelo 

pomembno je, da deluje preventivno, kar pomeni, da stori vse, kar je v njegovi moči, 

da ne pride do morebitnih problemov. Pri tem je pomembno, da je natančen, 

dosleden in da vse učence obravnava enako – objektivno. V razredu mora zagotoviti 

pozitivno, sproščeno in prijetno razredno klimo, ki omogoča dosego zastavljenih 

ciljev. Velikokrat ravno disciplina predstavlja učiteljem velik izziv. Takoj na začetku 

šolskega leta mora učitelj skupaj z učenci oblikovati pravila, ki se jih morajo držati vsi 

vpleteni v vzgojno-izobraževalni proces. Pravila morajo biti sprejemljiva za večino in 

za obe strani, tako za učence kot tudi za učitelja. Učenci morajo sodelovati pri 

oblikovanju pravil in tudi argumentirati svoja stališča. Učitelj mora učence jasno 

seznaniti, kaj od njih pričakuje, kaj so njihove dolžnosti in tudi kakšne so posledice v 
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primeru kršenja pravil. Pomembno je, da učenci vedo, kaj sledi, če pravil ne bodo 

spoštovali. Težava se velikokrat pojavi, če so učenci kaznovani in ne vedo, zakaj 

(Pšunder, 2004). 

Disciplino v grobem delimo na preventivno in korektivno, avtorici Peček Čuk in Lesar 

pa opredeljujeta tudi podporno disciplino. Preventivno disciplino Peček Čuk in Lesar 

(2009) definirata kot vsa delovanja, ki preprečujejo disciplinske probleme, pri tem pa 

izpostavljata tri pomembne korake, ki omogočajo dobro preventivno delovanje. Prvo 

temelji na ustvarjanju sproščene in spodbudne razredne klime, drugo se nanaša na 

dobro strukturirano in pripravljeno učno enoto učitelja. Tretje področje predvideva 

dobro organizacijo, vodenje in upravljanje skupine. Podporno disciplino definirata kot 

način delovanja v primeru, ko učenec postane nemiren in se nagiba k neprimernemu 

vedenju. V tem primeru učitelj usmeri njegovo pozornost k želenemu cilju. Korektivno 

disciplino definirata kot učiteljeva dejanja, ki usmerjajo k popravljanju neprimernega 

vedenja učencev (Peček Čuk, Lesar, 2009). 

Discipliniranje pa naj bi bilo usmerjeno v dva glavna cilja. Kratkoročni cilj je 

vzpostavljanje stanja, ki omogoča uspešno delo učencev, dolgoročni cilj pa je 

priprava učencev na življenje. (Pšunder in Dečman Dobrnjič, 2010). Za doseganje 

kratkoročnih ciljev učitelji pogosto uporabljajo različne metode in oblike dela ter 

disciplinske pristope. Prijetno, varno in učinkovito šolsko okolje omogoča učencem, 

da razvijejo pozitivne odnose z vrstniki, hkrati pa razvijajo samodisciplino, kar pomeni 

uresničevanje dolgoročnega cilja discipline. 

2.2 PREVENTIVNA DISCIPLINA 
 

Preventivna disciplina je temelj vsakega uspešnega učitelja. Je  pomembnejša od 

učinkovitega obravnavanja konfliktnih situacij v vzgojno-izobraževalnem procesu. Je 

tudi temelj vsakega učinkovitega razreda, ki ga Borphy (1988, v Pšunder 2004, str. 

106) definira kot razred, ki temelji na razumevanju učenčevih psiholoških in osebnih 

potreb ter na razumevanju aktualnih raziskav ter teorije o razrednem menedžmentu. 

Takšen razred temelji na vzpostavljanju razreda kot skupnosti, kar je rezultat 

pozitivno naravnanih odnosov med učiteljem in učenci pa tudi med vrstniki in deluje 

po učnih metodah, ki upoštevajo posameznikove učne potrebe ter potrebe razreda 

kot celote ter s tem omogočajo optimalno učenje. Med drugim deluje tudi po 
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organizacijskih in skupinskih metodah menedžmenta. Pri tem pa vse učence 

vključuje v oblikovanje in uresničevanje pravil vedenja. Upošteva svetovalne in 

vedenjske metode, ki učence vključuje v spremljanje in popravljanje njihovega 

neprimernega vedenja. 

Peček Čuk in Lesar (2009) preventivno disciplino opredeljujeta kot vse korake, ki 

preprečujejo nastanek disciplinskih težav. Menita, da se lahko učitelji z dobrim 

preventivnim delovanjem izognejo marsikaterim disciplinskih težavam. Preventivno 

disciplino razdelimo na tri temeljna področja, ki jih podrobneje predstavljamo v 

nadaljevanju. 

2.2.1.1 Temeljna področja preventivnega delovanja 

 

Pogledi posameznih avtorjev (Dreikurs in Cassel, 1972, Gordon, 1989, Burden, 

1995, Charles, 1996, Jones in Jones, 1998 in Pšunder, 2004) na področje 

preventivne discipline so si med seboj podobni, vendar pa se v določenih vidikih tudi 

razlikujejo. Enaki so si v treh temeljih področjih preventivnega delovanja, ki jih 

podrobneje obravnavamo v nadaljevanju (Pšunder, 2004).  

2.2.1.1.1 Prvo temeljno področje preventivnega delovanja 

Prvo temeljno področje preventivnega delovanja temelji na medosebnih odnosih med 

učiteljem in učenci, med vrstniki ter med učiteljem in starši učencev. K temu pa 

pripomorejo tudi dobri odnosi in pozitivna klima v učiteljskem kolektivu (Pšunder, 

2004).  

Tubbs (1996) meni, da mora učitelj sprejemati vse učence enakovredno in 

enakopravno. Njegova naloga je, da gradi dobre odnose in pri tem nikoli ne 

degradira, ponižuje ali omalovažuje posameznika. Odnos med učiteljem in učencem 

je večinoma formalen, odvisen je od osebnega stila učitelja. Učencem mora dajati 

občutek, da mu je mar zanje, da jih ceni in spoštuje.   

Medosebni odnosi med učiteljem in učenci 

Dobri odnosi med učiteljem in učenci vplivajo na učne dosežke učencev. Raziskave 

so pokazale, da so učni dosežki učencev, ki imajo s svojimi učitelji dobre odnose, 

boljši od tistih, ki z učitelji nimajo dobrih odnosov. Dober odnos med učiteljem in 
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učencem pomeni odprtost in s tem neposrednost in poštenost, spoštovanje 

sogovornika, vzajemnost, spodbujanje ustvarjalnosti ter osebne rasti in skupno 

zadovoljevanje potreb. Pomemben del odnosa je komunikacija. Učitelj s 

komunikacijo posreduje informacije o sebi, o svojem razpoloženju, o svoji odprtosti 

za pogovor in sodelovanje. Učitelj mora s svojo besedno in nebesedno komunikacijo 

sporočati učencem, da jih sprejema, in s tem močno prispeva k temu, da učenci 

sprejmejo tudi njega. Če bodo učenci učitelja sprejeli, ga bodo spoštovali in 

posnemali pri vedenju, odnosih do drugih, stališčih, prepričanjih. Učenci na ta način 

učitelja postavijo na mesto nadjaza in se z njim identificirajo (Pšudner, 2004).  

Učitelj mora pri svojem delu delovati po splošnih spretnostih v medosebnih odnosih. 

Tako naj bi bil učitelj v prvi vrsti prijazen. To lahko izraža z nasmehom, odprtim in 

konstruktivnim pogovorom, vprašanji o učenčevem počutju. Učence mora spodbujati 

k medsebojnemu spoštovanju in sprejemanju drugačnosti ne glede na to, ali jim je 

posameznik simpatičen ali ne. Učitelj mora biti vseskozi naravnan pozitivno. Ne 

glede na situacijo mora iskati pozitivne vidike in delovati po pedagoškem optimizmu. 

Ko pride do težav, mora iskati rešitve in se ne pritoževati na okoliščine težave. Učitelj 

mora biti tudi dober poslušalec. Znati mora prisluhniti posamezniku in s tem pokazati, 

da ga ceni in spoštuje. Pri svojem delu mora učitelj dobro opazovati učence. Iskreni 

komplimenti učitelja v učnem procesu dodatno motivirajo učence pri doseganju učnih 

ciljev. Pri podajanju kritik mora biti zelo previden, saj lahko to zelo negativno vpliva 

na učenčevo vedenje in spodbuja odpor do šole. Učitelj mora temeljiti na 

vzpostavljanju zaupanja in sodelovanja. Najboljši način za to pa je, da učencem 

redno namenja pozornost. Učence pa mora pri tem obravnavati enako. Hkrati pa 

mora biti učencem vedno pripravljen pomagati. Učencem mora biti vzgled – pri 

opravljanju svojega poklica mora delovati kot model z dobrimi navadami. Pri tem so 

od besed pomembnejša dejanja. S svojim vedenjem mora učencem predstavljati 

dobre navade in jih od njih tudi pričakovati. Učitelj mora biti pri svojih pričakovanjih do 

učencev zelo previden. Hitro se lahko namreč zgodi, da slabo vpliva na učenčevo 

samopodobo, motivacijo in učinkovitost v učnem procesu. Cilje in pričakovanja mora 

zastavljati glede na sposobnosti in potrebe učencev. Njegovo izražanje pričakovanj 

mora biti vedno pozitivno. Ena izmed ključnih komponent dobrih odnosov pa je tudi 

razredna klima. Okolje, v katerem poteka učni proces, mora biti sproščeno, prijetno in 
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mora dajati občutek varnosti in sprejetosti. K temu veliko prispeva učitelj. Učencem 

mora sporočati, da ga skrbi zanje, zanimati ga morajo njihovi dosežki in vedenje. Pri 

tem je pomembno, da uporablja odprt dialog, jih posluša, izpostavi njihova močna 

področja, jih spoštuje, skupaj z njimi doživlja uspehe itd. (Pšunder, 2004). 

Učitelj mora sprejemati vse učence enakovredno in enakopravno, nikogar ne sme 

zapostavljati. Učitelj ne sme biti do učencev zamerljiv in ciničen. Učencem ne sme 

groziti, ampak mora biti pozitivno naravnan, pravičen in dosleden. Ravnati mora v 

skladu s pričakovanji šole in učencev. Prisluhniti mora mnenju učencev, pri tem pa 

mora biti odprt za njihove predloge. Učitelj naj učence motivira, da postavljajo 

vprašanja in aktivno sodelujejo pri uri, saj si le tako razvijajo kreativnost ter kritično in 

konstruktivno mišljenje, ki je  v današnjem svetu zelo pomembno. Napačnih 

odgovorov naj ne zavrača, saj lahko preko nepravilnih razmišljanj učence popelje v 

smer pravega odgovora. Učitelj naj bo učencem predvsem vzor, saj se njegova 

dejanja in vedenje bolj dotaknejo učencev kot njegove besede (Pšunder, Dečman 

Drobnjič, 2010). 

Bluestein (1997) meni, da je uspeh učiteljeve interakcije z učenci v veliki meri 

odvisen od medsebojnih odnosov in razredne klime. Pozitivno vzdušje v razredu se 

mu zdi bistveno, četudi pri tem začasno trpi učna snov. Če gradimo dobro razredno 

klimo in dobre medosebne odnose, se bomo izognili motečemu negativnemu 

odnosu, slabim učnim navadam in lastnim nestvarnim pričakovanjem.  

Odnosi med vrstniki in razredna klima 

Eden izmed pomembnejših vidikov preventivne discipline je tudi dober odnos med 

vrstniki in dobra razredna klima. Vloga vrstnikov je različna glede na stopnje šolanja. 

Pri tem so mlajši učenci bolj usmerjeni vase in s tem je medsebojni vpliv vrstnikov 

manjši, kot je v obdobju adolescence. Dobri odnosi med vrstniki posamezniku 

omogočajo priložnosti za pridobivanje izkušenj in informacij, ki jih v krogu starejših ne 

more dobiti. Nauči se reševanja konfliktov, učenja sodelovanja in sklepanja 

kompromisov v skupnosti. Pri tem pa razvija tudi čut do sočloveka, spoštovanje in 

medsebojno zaupanje. Učenec, ki nima prijateljev, se v šoli velikokrat počuti 

osamljenega in izločenega. Na tem mestu mora učitelj identificirati takšnega učenca 

in ga vključiti v družbo. Vrstniki imajo tako zelo velik vpliv na dosežke posameznikov. 
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Vplivajo na odnos posameznika do učnega procesa, motivacijo in na posameznikovo 

vedenje. Velik vpliv imajo tudi na samozavest posameznika ter vključevanje v učni 

proces. Odnosi lahko preko kooperativnih metod vplivajo na dosežke posameznikov. 

Dobri odnosi in pozitivna naravnanost vrstnikov pa lahko k sodelovanju in doseganju 

boljših učnih rezultatov pritegne zlasti rizične učence, ki so sicer nesamozavestni in 

se počutijo odtujene. Moč dobrih odnosov med vrstniki tako vpliva na razred kot 

celoto in pripomore k timskemu delu. Učenci se med seboj motivirajo, si pomagajo in 

se medsebojno spodbujajo in s tem spodbudijo tudi šibkejše člene razreda k boljšim 

rezultatom. Učitelj lahko zelo veliko pripomore k temu, da se med učenci spletejo 

dobri prijateljski odnosi, se vzpostavita zaupnost in občutek pripadnosti skupnosti. 

Znotraj družbe se oblikujejo pomembni emocionalni procesi. Razvijajo se dalj časa. 

Stabilna in pozitivno naravnana skupina se je oblikovala šele tedaj, ko se v njej 

razvije pozitivna socialna klima in občutek povezanosti članov. Med člani skupine se 

tvorijo močne prijateljske vezi, skrb do sočloveka, odgovornost za uspehe in 

neuspehe. Vsi člani skupine se počutijo sprejete in se v skupini dobro počutijo. V 

nasprotnem primeru se nizka povezanost skupine odraža v negativnih čustvih, 

konfliktih med člani, v skupini ni čutiti pripadnosti med člani in odgovornosti za 

uspehe in neuspehe. Učenci, ki so vključeni v močno povezano skupino, se počutijo 

varno, prijetno in sprejeto. Med njimi vladajo prijateljski odnosi, med seboj pa si 

pomagajo. V takšni sredini so možnosti za konflikte manjše. V kolikor pride do 

konfliktov, so jih sposobni konstruktivno rešiti. Pozitivna razredna klima pa zelo dobro 

vpliva tudi na razvoj dobre samopodobe in samozavesti posameznikov (Pšunder, 

2004). 

Nastran Ule (2000) pa meni, da so za dobro delovanje skupine poleg kognitivnih 

procesov pomembni tudi emocionalni procesi, ki se v skupini razvijajo počasi. Meni, 

da je skupina stabilna, ko razvije pozitivno socialno klimo, ko so člani povezani med 

seboj in se v njej dobro počutijo vsi vpleteni. 

Razredna klima bo dobra šele takrat, ko bodo posamezniki dobro povezani med 

seboj in ko bodo vsi člani imeli občutek pripadnosti skupini. 
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Sodelovanje učitelja in staršev 

Pomemben del učiteljskega poklica je tudi razvijanje dobrih odnosov s starši. Pri tem 

je ključna komunikacija. Med učiteljem in starši mora vladati prijateljski odnos, ki 

mora biti profesionalen. To pomeni, da mora biti osnovan tako, da je v pomoč 

učencem pri doseganju učnih ciljev in vzornega vedenja (Pšunder 2004). Tudi 

Blustein (1997) meni, da mora učitelj s starši imeti profesionalni odnos. Pri pogovoru 

s starši se mora osredotočiti na učenca, njegova dejanja in učne dosežke, ne sme pa 

se osredotočati na druge učence in učitelje. Paziti mora tudi, da staršem ne razlaga 

nepomembnih stvari in se pri tem osredotočati na bistvo. V kolikor se učitelj 

osredotoča na tematike, ki niso neposredno povezane s šolo in učencem, uniči 

kreativno klimo pogovora o šolskih tematikah. 

Samo z dobrim sodelovanjem staršev z učiteljem lahko dosežemo dobre rezultate 

tudi v primeru, da se pri učencu pojavijo težave. Dober odnos učitelja s starši 

omogoča podporo učencu in konstruktivno razrešitev morebitne težave. Dober odnos 

in sodelovanje s starši tako omogočata boljše učne rezultate in podpirata vzgojo 

posameznika v avtonomno in samostojno osebo. Starši najboljše poznajo svoje 

otroke, zato so pomemben vir informacij učitelju o morebitnih težavah učencev, 

njegovih posebnostih, spretnostih in značilnostih družine. Po drugi strani pa je učitelj 

tisti, ki staršem posreduje informacije o pričakovanjih od učencev, učnem načrtu, 

učnih ciljih, učenčevem napredku, njegovih močnih področjih, vedenju in o rezultatih. 

Pomembno je, da učitelj redno komunicira s starši. Komunicira lahko preko 

elektronske pošte, telefonskih klicev in sporočil. Komunikacija mora biti jasna in 

nedvoumna. Učitelj mora staršem jasno povedati, kaj od učencev pričakuje. 

Pomembno je tudi sprotno informiranje staršev o napredku učencev. Ta vidik je 

pomemben predvsem za motivacijo (Pšunder, 2004). 

Pomemben del vzpostavljanja dobrih odnosov med učiteljem in starši so roditeljski 

sestanki. Na uvodnem roditeljskem sestanku starši spoznajo okolje, v katerem bodo 

njihovi otroci preživeli obdobje izobraževanja. Učitelj jih pri tem seznani s potekom 

vzgojno-izobraževalnega programa, z interesnimi dejavnostmi, pričakovanji od 

učencev ter jim poda jasna pravila. S tem se izogne  morebitnim nesporazumom in 

konfliktnim situacijam. Roditeljski sestanki naj bi potekali skozi vse leto. Učitelji starše 
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seznanijo z učnimi dosežki in vedenjem učencev. Učitelji pa navadno organizirajo 

tudi predavanja o aktualnih temah in vzgojnih pristopih. Sestanki morajo biti pozitivno 

naravnani in ne smejo grajati učencev. Na koncu sestankov mora biti vedno pozitivno 

sporočilo (Pšunder, 2004). 

K vzpostavljanju dobrega odnosa učitelja s starši pa pripomorejo tudi govorilne ure. 

Glavni namen govorilnih ur je podajanje povratne informacije staršem o učenčevih 

dosežkih, napredku in vedenju. S starši pa učitelj lahko komunicira tudi s pisnimi 

sporočili. Tak način komuniciranja lahko uporabi za starše celega razreda ali 

individualno. Največkrat sporoča informacije v zvezi z učnim procesom, napredku 

učenca, potrebščinami, ki jih učenci potrebujejo, o podrobnostih za ekskurzijo, 

športnih dnevih in ostalih aktivnostih, ki potekajo na šoli. Pri tem je pomembno, da so 

vsa sporočila vselej spodbudna in pozitivno naravnana. Tudi starši lahko na tak način 

komunicirajo z učiteljem, če imajo kakšno vprašanje ali informacijo. Drug način 

komuniciranja je telefonski klic. Učitelj naj ne bi telefonskega klica opravil samo 

takrat, ko gre kaj narobe, temveč tudi za sporočanje dobrih novic. Učitelj lahko starše 

povabi, da so prisotni pri pouku. Na ta način lahko iz prve roke dobijo povratno 

informacijo o tem, kako poteka pouk v razredu in o splošnem dogajanju v razredu. Pri 

tem se lahko zgodi, da starši ne dobijo popolnoma realne slike o dogajanju v razredu 

(Pšunder, 2004). 

2.2.1.1.2 Drugo temeljno področje preventivnega delovanja 

 

Drugo temeljno področje temelji na motivaciji učencev za učinkovito učenje in 

produktivno vedenje. Pri tem pa je poudarjeno upoštevanje učenčevih psiholoških in 

učnih potreb (Pšunder, 2004). 

Motivacija učencev za učinkovito učenje in produktivno vedenje 

Učitelj se pri svojem delu vsakodnevno srečuje z različnimi disciplinskimi težavami. 

Svojo pozornost mora tako velikokrat namenjati tistim učencem, ki motijo pouk. V 

razredu mora zagotoviti optimalne pogoje za delo. Učence, ki na različne načine 

motijo pouk, mora umiriti in ustaviti. Učenci največkrat motijo pouk s klepetanjem, 

upadanjem v besedo, dodajanjem neumestnih pripomb, z namernim motenjem 
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učencev in učitelja, z namernim povzročanjem hrupa, s smejanjem, hihitanjem itd. 

Raziskava o največjih disciplinskih težavah, s katerimi se srečujejo učitelji na severu 

Grčije (Bibou-Nakou, Kiosseoglu in Strogiannidou, 2000), je pokazala, da sta 

neubogljivost in neupoštevanje pravil vedenja najpogostejši in najintenzivnejši težavi. 

Poleg tega pa se velikokrat zgodi tudi, da učenci k pouku ne prinašajo učnih 

pripomočkov, ne opravljajo domačih nalog, med poukom ne sodelujejo in si ne 

zapisujejo snovi v zvezke, ne izpolnjujejo delovnih listov, si dopisujejo z listki, 

opravljajo domače naloge za druge predmete, se učijo za druge predmete, se igrajo 

ipd. S tem neposredno ne motijo pouka, vendar pa posledično pouku in dejavnostim 

ne sledijo. Učenci na tak način pokažejo svojo apatičnost in nezanimanje za 

predmet. Učiteljeva naloga je, da vse učence čimbolj motivira za delo in izpolnjevanje 

učnih ciljev. Teoretiki vsak na svoj način razlagajo, kaj naj bi bilo tisto, kar motivira 

posameznika. Razlikujejo se v prepričanju, ali je izvor motivacije v okolju ali v 

posamezniku. Behavoristi so tako prepričani, da je najpomembnejša zunanja 

kontrola vedenja. Prepričani so, da je posameznik motiviran za določeno vedenje 

zgolj, če mu sledi podkrepitev. To so poledice, ki sledijo nekemu vedenju in s tem 

povečajo verjetnost ponovitve. Podkrepitve so lahko negativne ali pozitivne. 

Kognitivni psihologi menijo, da so posamezniki motivirani, ko izkusijo kognitivno 

neravnovesje – kognitivni konflikt. To povzroči, da iščejo rešitev težave. Kognitivni 

konflikt se zgodi, ko posameznik spozna, da njegovo znanje o določenem pojavu ni 

ustrezno. Takrat si želi o tem pojavu izvedeti več. Psihoanalitik Freud je menil, da 

ima zavestni del duševnosti na motivacijo le omejen vpliv. Zagovarjal je, da 

motivacija izvira iz posameznikovih nezavednih potreb in iracionalnih teženj. 

Humanistični psihologi pa zagovarjajo stališče, da motivacija izvira iz težnje 

posameznika po samouresničevanju. Pri tem zagovarjajo, da mora posameznik 

najprej zadovoljiti temeljne potrebe in šele potem potrebe, ki so višje na hierarhiji 

(Pšunder, 2004). 

Psihološke potrebe učencev 

Dreikursove socialne discipline in model Glasserjeve dobre šole namenjata 

pozornost psihološkim potrebam učencev. Izhajata iz prepričanja, da se neprimerno 

vedenje pojavi kot posledica tega, da jim okolje ni omogočilo zadovoljitve njihovih 

psiholoških potreb (Pšunder, 2004). 
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Dreikurs meni, da ima vsako vedenje določen pomen in je vedno usmerjeno k 

nekemu dolgoročnemu cilju. Če želimo razumeti vedenje, moramo vedeti, kakšen je 

njegov namen. Poudarja, da se mora učenec počutiti sprejetega in varnega. Čutiti 

mora pripadnost skupini. Tisti učenci, ki se ne počutijo sprejetega in ne čutijo 

pripadnosti razredu, se pogosto vedejo neprimerno, pozornost in pomembnost 

pogosto iščejo z napačnimi cilji. Veliko vlogo ima pri tem učitelj, saj bo učenec 

spremenil svoje vedenje, če mu bo v oporo pri tem, ko se bo vključeval v skupino. 

Učenec v želji po sprejetosti v skupino velikokrat izbira napačne cilje: vzbuja 

pozornost, prizadeva si za moč in kontrolo, ima željo po maščevanju ali pa se 

umakne. Na tak način učenec želi pridobiti sprejetost v skupino. Takšni učenci so 

pogosto nesamozavestni in nimajo poguma, da bi se poskušali v skupino vključiti na 

drugačen način. Velikokrat takšno vedenje izvira iz družine učencev ali pa iz 

dogajanja v šoli. Njihova uspešnost je pogosto slabša kot od drugih (Glasser, 1991). 

Model Glasserjeve dobre šole temelji na tem, da mora vsak posameznik prevzeti 

nadzor nad svojim življenjem. Poudarja tudi pomen zadovoljevanja in upoštevanja 

psiholoških potreb posameznikov. Tako naj bi imeli učenci možnost izbire, to pa s 

seboj prinese tudi odgovornost posameznikov za njihova dejanja. Kontrolna teorija 

temelji na tem, da motivacija ne more temeljiti na nagrajevanju in kaznovanju. 

Poudarjajo notranjo motivacijo in so proti motivaciji, ki je posledica zunanje prisile. 

Model Glasserjeve dobre šole opisuje, da naj bi posameznik težil k zadovoljevanju 

temeljih potreb. Glasser meni, da se posameznik rodi z naslednjimi potrebami: 

- potreba po preživetju, ki zajema prehranjevanje, spanje, toploto in občutek 

varnosti, 

- potreba po ljubezni in pripadnosti, kar pomeni, da se posameznik počuti varnega 

med drugimi ljudmi, 

- potreba po moči, ki se prepleta z občutkom spoštovanja in pomembnosti, 

- potreba po svobodi,  

- potreba po zabavi, kar pomeni, da težimo k nečemu, kar nas zadovoljuje in dobro 

deluje na naše počutje (Glasser, 1991). 
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Glasser ravno dobro počutje in motiviranost za delo povezuje s produktivnostjo, 

učinkovitostjo in uspešnostjo pri delu. Če se učenci ne počutijo dobro in obveznosti v 

šoli niso povezane z njihovimi temeljnimi potrebami, bodo v učnem procesu bistveno 

manj uspešni in produktivni kot če bi učni proces doživljali kot nekaj, kar bi zadovoljilo 

njihove temeljne potrebe. Učitelj bi moral tako vzpostaviti prijetno in odprto razredno 

klimo, ki bi učencem omogočala, da imajo moč, čutijo pripadnost in imajo kontrolo. 

Hkrati pa se bodo počutili svobodno in sproščeno. To je v praksi mogoče takrat, ko 

učitelj učence vključuje v pouk, ko so aktivno vključeni v diskusije in ko jim učitelj da 

vedeti, da mu zanje ni vseeno. Na tak način učenci čutijo pripadnost. Učitelj mora 

učence poslušati in motivirati, da izrazijo mnenje o učni snovi in o metodah dela. Na 

tak način učenci čutijo moč in kontrolo. Ko učitelj učencem dopušča, da sami 

odločajo o tem, kako se bodo naučili neko snov in kako bodo pokazali svoje znanje, 

čutijo svobodo. Učitelj lahko načrtuje pouk tako, da učenci delajo v skupinah in se 

med seboj pogovarjajo. Na tak način se bodo učili skozi igro in se tudi zabavali. Cilj 

tovrstnega pristopa je samostojen in avtonomen posameznik, ki je zadovoljen sam s 

sabo, se spoštuje. Tak učenec ima namreč veliko večje možnosti, da bo v procesu 

izobraževanja uspešen in bo dosegal višje kognitivne cilje (Glasser, 1991). 

Učne potrebe učencev 

Pogosto se neprimerno vedenje učencev odraža zaradi uporabe neustreznih učnih 

metod učitelja, pasivnega pouka, monotonega dela in zaradi nevključevanja učencev 

v učni proces. Ko učenci zadovoljijo učne potrebe s tem, da so uspešni pri šolskem 

delu, dobijo občutek pomembnosti, kompetentnosti in moči. Učenci, ki jim to ne uspe, 

iščejo te občutke z napačnimi cilji. Pozornost največkrat usmerjajo nase s tem, da na 

najrazličnejše načine motijo pouk (Pšudner, 2004). 

Jones in Jones (1998) navajata, da mora učitelj razumeti in upoštevati učne potrebe 

učencev. Med njimi je predvideno, da učenci razumejo pomembnost učnih ciljev, 

razumejo učni proces, so aktivno vključeni v učni proces, katerega vsebina se 

navezuje na vsakdanje življenje, prevzamejo odgovornost za svoje znanje, od učitelja 

dobijo takojšnjo povratno informacijo, so ustrezno nagrajeni za dobro opravljene 

obveznosti, delujejo v pozitivno naravnani razredni klimi in se aktivno vključujejo v 

samovrednotenje lastnega učenja.  
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Učitelj ima v svojem poklicu tako številne izzive. Organizirati mora dinamičen pouk, ki 

zadovoljuje učne potrebe učencev in jih na tak način motivirati za učenje. Pouk mora 

hkrati navezati na izkušnje, ki jih imajo učenci iz vsakdanjega življenja. Učitelj mora 

identificirati interese učencev, prepoznati njihova močna področja ter jih na podlagi 

ugotovljenega čimbolj aktivno vključevati v pouk. Pozornost mora nameniti 

področjem, ki učence zanimajo in s tem spodbujati razmišljanje na višjih kognitivnih 

ravneh. Pri podajanju snovi mora učitelj poudariti pomembnost obravnavane snovi. 

Pri tem mora najti vzporednice z vsakdanjim življenjem in jim na tak način približati 

obravnavano snov. Eden izmed glavnih ciljev poučevanja je tudi, da učenci znanje, ki 

ga pridobijo med izobraževanjem, praktično uporabijo v vsakdanjem življenju. 

Pomembno je tudi, da si učenci sami postavljajo kratkoročne in dolgoročne cilje. 

Doseganje zastavljenih ciljev poveča njihov interes in motivacijo. Pri tem jim moramo 

pomagati, da ohranijo pričakovanja za uspeh. Učenci se bodo pri tem naučili sprejeti 

odgovornost za uspehe in morebitne neuspehe. Pri načrtovanju učne ure mora biti 

učitelj zelo ustvarjalen. Uporabiti mora različne učne metode in oblike dela. Učne ure 

ne smejo postati monotone in rutinske. Učitelj s tem, ko pouk naredi zanimiv in 

razgiban, vzdržuje pozornost učencev in ohranja njihove interese. Pomembno je, da 

je učitelj pri svojem delu entuziastičen, da izžareva energijo in veselje do predmeta, 

ki ga poučuje. Pomemben del izobraževalnega procesa so tudi sprotne in 

konstruktivne povratne informacije učitelja učencu. Na tak način učenec iz prve roke 

izve, katera so njegova močna področja in na kakšen način mora delati v prihodnje, 

da bo morebitne slabše rezultate izboljšal. Pri tem je pomembno, da učitelji pohvalijo 

učence, ko si pohvalo zaslužijo. S tem jih dodatno motivirajo in ohranjajo njihov 

interes do dela. Hkrati pa krepijo samozavest in pomagajo pri oblikovanju dobre 

samopodobe (Burden, 1995). 

2.2.1.1.3 Tretje temeljno področje preventivnega delovanja 

 

Tretje temeljno področje temelji na aktivnem sodelovanju in soodločanju učencev pri 

oblikovanju razrednih in šolskih pravil. Na začetku vzgojno-izobraževalnega 

programa je nujno, da se vsi vpleteni (učitelj in učenci) dogovorijo o pravilih, ki bodo 

veljala tekom šolanja. Pri tem je pomembno, da s konstruktivnim pogovorom in z 

argumenti dosežejo dogovor in postavijo pravila, ki so sprejemljiva za večino 
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vpletenih. Pravila morajo omogočati prijetno razredno klimo, kar pomeni, da v 

razredu vladajo pogoji, ki omogočajo produktivno učenje in uspešno doseganje učnih 

ciljev (Pšunder, 2004). 

Razredna klima opredeljuje proces v razredu in upošteva odnose med posamezniki v 

razredu, osebnostni razvoj posameznikov in sistemske značilnosti. K razredni klimi 

prispevajo vsi vpleteni v učni proces. Je zelo pomemben dejavnik, saj le dobra 

razredna klima omogoča optimalno delovanje v razredu in omogoča dobre pogoje, 

sproščenost učencev in doseganje višjih kognitivnih ciljev. Preprečuje pa tudi 

agresivno vedenje in načrtno izostajanje od pouka (Fraser, 1989, Moss, 1979) 

razredno klimo opišeta kot sistem, ki je odvisen od štirih spremenljivk: organizacijski  

vidiki,  značilnosti  učitelja  in značilnosti učencev ter fizično  okolje. 

S tem ko pravila določajo vsi vpleteni, se učenci učijo poslušati sogovornika, 

argumentirati svoje mnenje in sklepati kompromise. Ob tem dobijo občutek, da jih 

učitelj spoštuje ter ceni in upošteva njihovo mnenje. Z demokratičnim načinom 

soodločanja pa dosežemo tudi večjo notranjo motivacijo in odgovornost 

posameznikov. Ker so pravila jasno napisana, učenci točno vedo, kakšno vedenje ni 

sprejemljivo. Vedo, kakšne so njihove dolžnosti in pravice. Pri tem je pomembno, da 

ne pozabimo določiti tudi sankcij v primeru kršenja pravil. Če pride do kršitev pravil, 

pa strokovnjaki priporočajo obravnavo nastalih težav na razrednih urah. Učenci naj bi 

skupaj z razrednikom obravnavali kršitve pravil ter predlagali načine ukrepanja in 

preventivnega delovanja. Na tak način se učenci naučijo konstruktivnega reševanja 

problemov in znajo tudi moralno presojati. Hkrati pa razrešijo nastali problem. Z 

učenci se je treba pogovarjati o pravilih. Razložiti jim moramo, zakaj so pravila 

pomembna. Pomembno je, da razumejo, kakšne so njihove pravice in dolžnosti, 

hkrati pa spoštujejo tudi pravice ostalih sošolcev. Razumeti morajo, da je dobra 

razredna klima tista, ki omogoča dobre rezultate in zadovoljstvo vseh vpletenih. 

Pravila morajo biti jasna in nedvoumna, skladna s šolskimi pravili. Dobro je, da so 

obešena na vidnem mestu. Tudi med šolskim letom se moramo pogovarjati o njih. 

Pravila pa moramo predstaviti tudi staršem. Na tak način se bomo izognili morebitnim 

konfliktnim situacijam, ki terjajo sodelovanje s starši (Pšunder, 2004).  
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2.2.2 KOREKTIVNA DISCIPLINA 

2.2.2.1 Opredelitev korektivne discipline 

 

V sodobni šoli se neprimernemu vedenju navkljub preventivnemu delovanju ni 

mogoče izogniti. Vse aktivnosti učitelja, ki težijo k odpravljanju neprimernega vedenja 

učenca, so definirane kot dejavniki korektivne discipline. Učitelj je avtonomen in se 

na konfliktne situacije lahko različno odzove. Učitelj naj bi se ravnal po treh temeljih 

disciplinskih pristopih. Prvi je pristop šibkega nadzora. Temelji na tem, da naj bi bil 

vsak učenec sposoben odločati o svojem vedenju. Otrokov razvoj temelji na razvoju 

notranjih potencialov. Učiteljeva moč in nadzor sta v tem primeru minimalna, 

avtonomija učencev pa je zelo velika. Pristop zmernega nadzora pa temelji na 

razvoju otroka, ki se pojavi kot odraz interakcije med notranjimi in zunanjimi učinki. 

Posameznik naj bi se podredil skupini in se pri tem počutil sprejetega in 

pomembnega. Odgovorni za nadzor učenčevega vedenja naj bi bili tako učenci kot 

tudi učitelj. Pri tem učitelj ohranja interakcijo z učenci ter jih spodbuja k 

avtonomnemu delovanju v okviru dogovorjenih pravil. Tretji je pristop intenzivnega 

nadzora. Otrokov razvoj je predviden kot produkt zunanjih pogojev. Učenec naj ne bi 

imel notranjih potencialov in posledično naj ne bi bil sposoben sam odločati in 

nadzirati svojega vedenja. Učiteljeva naloga v tem primeru je, da prevzame popoln 

nadzor nad učenci, učenčeva avtonomija pri tem pa je minimalna. Učiteljeva vloga je 

torej odvisna tudi od stopnje otrokovega razvoja (Pšunder, 2004). Wolfgang in 

Glickman (1986) sta razlage različnih teorij o otrokovem razvoju in učenju razvrstila v 

tri šole psihološkega mišljenja, ki jih natančneje opredeljujem v nadaljevanju.  

Peček Čuk in Lesar (2009, str. 57) korektivno disciplino definirata kot »učiteljeva in 

vzgojiteljeva dejanja, ki so usmerjena k popravljanju razdiralnega, asocialnega in 

odklonskega vedenja, pri čemer so pomembni tudi ostali vzgajanci, ki pomagajo, da 

se oceni in popravi neproduktivno vedenje.« 

Podobno kot Pšundrova tudi Peček Čuk in Lesar (2009) opisujeta tri vzgojne 

pristope. Prvi pristop opisujeta kot najmanj vsiljivega, saj temelji na tem, da je učenec 

sam sposoben spreminjati svoje vedenje. Učencu je pri tem dopuščena velika mera 

svobode, saj sam odloča o svojem vedenju. Učiteljeva moč in kontrola sta v tem 
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primeru minimalna, pri tem uporablja nevelelne povedi in neverbalno komunikacijo. 

Učencu dopuščajo možnost, da sam poišče rešitev za nastalo težavo. Pri drugem 

pristopu učitelji soočijo učence z njihovim neustreznim vedenjem in jih poskušajo 

ustaviti. Učitelji spodbujajo učence, da sami predlagajo rešitev. Učitelji učencem s 

takšnim pristopom sporočajo, da jih cenijo in da so pomembni. Ta pristop temelji na 

dobri komunikaciji med učencem in učiteljem ter skupnim iskanjem rešitev. Velikokrat 

učitelji uporabljajo velelne povedi in postavljajo vprašanja. Tretji pristop zahteva 

največ učiteljevega nadzora. Učitelj pri tem pristopu prevzame popolno moč in 

kontrolo nad učenci. Temelji na spoštovanju pravil in posledicah, ki sledijo v primeru 

nespoštovanja pravil. Pri tem učitelj postavlja pravila in določa posledice. Učitelji, ki 

se poslužujejo takšnega pristopa, uporabljajo velelne povedi, fizično posredujejo in 

modelirajo. S tem učencem pokažejo želeno vedenje (Peček Čuk, Lesar, 2009). 

2.2.2.2 Tri šole psihološkega mišljenja 

 

Prva šola poudarja vzpostavljanje medosebnih odnosov in poslušanje. Zajema 

humanistično in psihoanalitično mišljenje. Pri obeh se osredotočajo v otrokovo 

notranjost, vendar jo razlagajo različno. Humanisti so prepričani, da je otrokova 

notranjost tista, ki teži k njegovemu izboljšanju. Psihoanalitiki pa menijo, da otrokova 

notranjost deluje destruktivno, zato je pomembna vzgoja. Posameznike je treba 

naučiti, da znajo sami upravljati in nadzirati svojo notranjost. Pri tem mora učitelj 

ustvarjati podpirajoče in pozitivno naravnano okolje (Wolfgang, Glickman, 1986). 

Druga šola temelji na interakciji in iskanju skupnih rešitev. Obsega socialno, gestalt 

psihologijo in kognitivizem. Vse tri smeri so si enotne v tem, da je treba razlago 

razvoja povezati z notranjimi in zunanjimi dejavniki. Menijo, da je razvoj rezultat 

vzajemnega delovanja med posameznikom in družbo. Naloga učitelja je, da je v 

stalni interakciji z učenci. Glede na postavljena pravila jim mora omogočati svobodo 

obnašanja v okviru postavljenih meja. Če učenci prestopijo meje, je učitelj tisti, ki 

mora prevzeti vlogo vodilnega in ustrezno ukrepati. Hkrati pa morajo učenci prevzeti 

odgovornost za svoja dejanja. Učitelj in učenec morata najti rešitev, ki je sprejemljiva 

za oba (Wolfgang, Glickman, 1986). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Jana Zajc; VZPOSTAVLJANJE DISCIPLINE V SODOBNI OSNOVNI ŠOLI 

 

19 

 

Behavoristi zagovarjajo tretjo šolo psihološkega mišljenja. Poudarjajo spoštovanje 

pravil in posledic, ki sledijo ob nespoštovanju le-teh. Posameznikovo obnašanje 

razlagajo s pomočjo zunanjih dražljajev. Otrok se po njihovem razvija glede na 

spreminjanje zunanjih pogojev. Učitelj mora po njihovo prevzeti vlogo kontrolorja 

otrokovega vedenja. To pomeni, da oblikuje primerne okoliščine v obliki neposrednih 

zapovedi, pozitivnih in negativnih podkrepitev in/ali kaznovanja. S tem naj bi 

zagotovil primerno učenje vedenja. Učitelj uporabi usmerjevalne tehnike, s katerimi 

vodi otroka h konstruktivnemu vedenju (Wolfgang, Glickman, 1986). 

2.2.3 Disciplinski pristopi 

 

Večina avtorjev (Wolfgang in Gliskman, 1986, Burden, 1995, Glasser, 1991 ter 

Dreikurs in Cassel, 1972) meni, da obstajajo trije temeljni disciplinski pristopi. Prvi je 

pristop šibkega nadzora, ki temelji na vzpostavitvi primernega odnosa med učiteljem 

in učenci. Pri tem učenci v veliki meri odločajo sami. Drugi je pristop zmernega 

nadzora. Temelji na interakciji med učiteljem in učenci in zagovarja skupno iskanje 

rešitev. Tretji je pristop intenzivnega nadzora, ki temelji na postavljenih pravilih in 

posledicah, ki sledijo ob morebitnem kršenju pravil (Pšunder, 2004). 

2.2.3.1 Pristop šibkega nadzora 

 

Zagovorniki pristopa šibkega razvoja so prepričani, da razvoj otrok poteka na podlagi 

notranjih potencialov. Menijo, da je vsak posameznik sposoben odločati o svojem 

vedenju. Otrok naj bi točno vedel, kakšno vedenje je primerno in kaj ni sprejemljivo. 

S tem spodbujajo njihovo sposobnost racionalnega odločanja. Učiteljeva moč in 

kontrola pri odločanju sta minimalna. Učiteljeva glavna naloga je ta, da skrbi za 

uveljavljanje pravil vedenja. S tem naj bi učitelj podpiral kontrolo učencev nad 

njihovim vedenjem. Učenčevo neprimerno vedenje razlagajo kot posledico 

posameznikovega trenutnega notranjega nemira. Učitelj zato učenca ne sme 

obsojati, temveč ga mora usmerjati k primernim rešitvam na poti do želenega cilja. To 

naj bi ustavilo neprimerno vedenje učenca in ga v prihodnje spodbudilo k večji 

samokontroli. Ob neprimernem vedenju učenca se mora učitelj najprej vprašati, ali je 

neprimerno vedenje njegov problem ali problem učenca. V primeru, da neprimerno 
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vedenje učenca nima neposrednega vpliva na učitelja, je težava učenčeva. Če pa 

neprimerno vedenje učenca neposredno vpliva tudi na učitelja, pa to postane tudi 

učiteljeva težava. Glede vrsto težave mora učitelj izbrati pravilen pristop. Če gre za 

učenčevo težavo, ga mora učitelj najprej spodbuditi, da sprosti čustveno napetost in 

se umiri. Potem pa mu mora prisluhniti in mu dati občutek, da ga razume. To lahko 

izrazi z molkom, nebesedno komunikacijo in uporabo medmetov. Zaželeno je tudi, da 

učitelj učencu poda kakšen nasvet in usmeritev, če je treba. Učenci se pogosto ne 

zavedajo, da s svojim neprimernim vedenjem motijo sošolce. Zato je treba učence 

naprej seznaniti s tem, da je njihovo početje moteče in neprimerno. Učencu mora 

pojasniti, zakaj njegovo vedenje ni konstruktivno. Če vseeno ne preneha z 

neprimernim vedenjem, mu moramo dati možnost, da razloži in analizira, zakaj se 

obnaša neprimerno. Po tem skupaj poiščeta rešitev za nastalo težavo, ki mora biti 

sprejemljiva za oba. Na koncu morata biti oba vpletena zadovoljna. S tem naj bi 

učenec prevzel odgovornost za svoja dejanja nase (Pšunder, 2004). 

2.2.3.2 Pristop zmernega nadzora 

 

Zagovorniki pristopa zmernega nadzora menijo, da razvoj poteka na osnovi 

interakcije med zunanjimi in notranjimi dejavniki. Podpirajo k otroku usmerjeno 

psihologijo, pri tem pa potrebe skupine postavijo pred potrebe posameznikov. Učenci 

imajo možnost, da kontrolirajo svoje vedenje, s tem pa razvijajo zmožnost 

sprejemanja ustreznih odločitev. Na začetku se učenci še ne zavedajo, da lahko z 

določenim vedenjem negativno vplivajo na osebnostni razvoj. S tem, ko se soočajo s 

posledicami vedenja posledičnega vpliva na njih ter na okolico, se učijo 

sprejemljivega vedenja. Dreikurs meni, da je učenčevo neprimerno vedenje v večini 

primerov posledica tega, da se v razredu ne čuti sprejetega in pomembnega ter da 

ne čuti pripadnosti skupini. Sprejetost in pomembnost najpogosteje iščejo na 

napačne načine. Največkrat so to: zbujanje pozornosti, prizadevanje po moči in 

kontroli, prizadevanje po maščevanju in umik. Dreikurs, Casel (1972) menita, da 

mora biti učitelj takšnim učencem v oporo in jim pomagati pri doseganju njihovega 

cilja sprejetosti v skupino. Učenci naj bi sami spremenili svoje vedenje. Dreikursov 

model socialne discipline v primeru neprimernega vedenja predvideva naslednje 

korake: 
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- Učitelj mora na podlagi učenčevega vedenja najprej identificirati vzrok 

učenčevega neprimernega vedenja.  

- Na podlagi identifikacije napačnega cilja učitelj učencu odgovori z velelno izjavo, 

ki zajema posledice. 

- Učenca sooči z njegovim neprimernim vedenjem. Vpraša ga, zakaj se tako vede 

in kaj želi s tem doseči. Vseskozi pozorno opazuje učenčeve reakcije.  

- Učitelj natančno definira napačen cilj. Na podlagi tega skupaj z učencem izdelata 

načrt o tem, kako se bo učenec s sprejemljivimi cilji uspešno vključil v skupino.  

- Učitelj lahko pri reševanju tovrstnih težav vključi celoten razred. S tem se učenci 

učijo konstruktivnega reševanja problemov in tudi komunikacije.  

- Dreikurs meni, da kaznovanje, nagrajevanje, pozitivne in negativne podkrepitve 

niso ustrezni načini reševanja neprimernega vedenja. V primeru ponavljajočega 

neprimernega vedenja učenca predlaga uporabo spodbud, namesto kaznovanja 

pa predlaga uporabo naravnih in logičnih posledic (Dreikurs, Casel, 1972).  

 

S spodbujanjem učitelj z besedami ali dejanji učencem pokaže, da jih spoštuje in da 

ceni njihove sposobnosti. Pri tem temelji na posameznikovih prizadevanjih in 

ocenjuje posameznikova dejanja, ne pa tudi osebnosti. S takšnim načinom učencem 

sporoča, da jih sprejema takšne, kakršni so, in jih spodbuja, da tudi sami sprejmejo 

sebe z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi. V primeru pohval in drugih oblik nagrad 

se učitelji osredotočajo zgolj na dobre dosežke posameznikov in ne tudi na njihova 

prizadevanja. Takšen način povzroči to, da se učenci počutijo vredne in sprejete zgolj 

takrat, ko so uspešni (Dreikurs, Casel, 1972). 

Naravne posledice se zgodijo brez posredovanja drugih, saj so rezultat samega 

dejanja. Logične posledice pa določi nekdo drug in so kot odgovor na 

posameznikovo vedenje. Oboje učencem predstavlja neprijetno izkušnjo, ki sledi kot 

posledica neprimernemu vedenju. Učitelj, ki uporablja tovrsten pristop od učencev, 

pričakuje, da bodo sami izbrali sprejemljivo vedenje. V primeru izbire neprimernega 
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vedenja učenci izberejo tudi neprijetne posledice. Na tak način se učenci naučijo 

sprejemati odgovornost za svoje vedenje in razvijajo samodisciplino (Pšunder, 2004). 

Glasserjev model dobre šole predvideva podobne korake kot Dreikursov model 

socialne discipline. Glasser (1991) meni, da mora učitelj najprej ustaviti učenčevo 

neprimerno vedenje in ga seznaniti, da se vede neprimerno. Potem ga mora soočiti z 

neprimernim vedenjem in vprašati, zakaj se tako vede ipd. Od učenca pričakuje, da 

prevzame odgovornost za svoje vedenje in izdela načrt za odpravljanje 

neprimernega vedenja. Pri tem mora učenca seznaniti z logičnimi posledicami.  

Pomembno vlogo pri vzpostavitvi šibkega nadzora imajo tudi razredni sestanki. 

Učence s tem, ko se pogovarjamo o neprimernem vedenju in njihovih posledicah, 

naučimo konstruktivnega reševanja problemov in dobre komunikacije. S tem pa tudi 

izkusijo demokratična načela in se naučijo, da lahko brez zadržkov izrazijo svoja 

mnenja, prepričanja in stališča. Na razrednih sestankih lahko učenci skupaj z 

učiteljem debatirajo o vsakodnevnih aktualnih temah in tudi o drugih obsežnejših 

temah. Razredni sestanki pa so med drugim namenjeni tudi oblikovanju pravil in 

posledic, ki sledijo neprimernemu vedenju (Pšunder, 2004). 

 

2.2.3.3 Pristop intenzivnega nadzora 

 

Temelji na prepričanju, da je razvoj posameznika posledica zunanjih dejavnikov. 

Zagovorniki pristopa intenzivnega nadzora menijo, da so otroci brez notranjih 

potencialov in da posledično ne znajo učinkovito odločati o svojem vedenju. V 

primerjavi z odraslimi nimajo dovolj izkušenj, da bi lahko odločali preudarno. Naloga 

učitelja je, da prevzeme kontrolo nad vedenjem učencev. Pri tem mora vedno 

poiskati rešitev, ki je za učenca najboljša. Učenci se morajo prilagoditi vedenjskim 

standardom. Zagovorniki pristopa intenzivnega nadzora predlagajo naslednje 

smernice za učitelje: 

- Učitelj mora na začetku šolskega leta učence seznaniti s seznamom 

(ne)primernih vedenj, ki mora biti skladen s šolskimi pravili. Seznam mora biti 

strukturiran tako, da je skladen z njegovimi interesi in usmerjen v korist učencem. 
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S seznamom neprimernih vedenj mora seznaniti tudi starše. Priporočljivo je, da 

se seznam nahaja na vidnem mestu. 

- Učitelj mora določiti pozitivne in negativne posledice, ki bodo sledile primernemu 

oz. neprimernemu vedenju. S tem, ko bo učitelj učence nagradil za primerno 

vedenje, bo pripomogel k sprejemljivem vedenju učencev. S pohvalo vsem 

učencem sporoča, da je določeno vedenje primerno, da ga odobrava in ceni. 

- V primeru neprimernega vedenja je učiteljeva naloga ta, da učenca v skladu z 

dogovorom o posledicah kršenja pravil ustrezno kaznuje. Zagovorniki priporočajo, 

da se kazni s ponavljajočim se kršenjem pravil hierarhično stopnjujejo. Pri tem 

kazen ne sme biti škodljiva za učenca in ne sme negativno vplivati na njegovo 

samopodobo. 

- Zelo pomembno je, da učitelj striktno upošteva seznam (ne)primernih vedenj in 

ustrezno ravna v primeru kršenja pravil. Le tako lahko ohranja kontrolo nad 

vedenjem učencev (Pšunder, 2004).  

V primeru, da učenec krši pravila vedenja, mora učitelj ukrepati. To stori tako, da 

pristopi do učenca in jasno pove, da vedenje ni ustrezno ter tudi, kako naj vedenje 

popravi. Glavna naloga učitelja je, da učenčevo neprimerno vedenje ustavi. Učitelj 

učencu ponudi izbiro dveh alternativ. Ta izbira je zgolj navidezna. Učitelj namreč 

vnaprej določi, kaj mora učenec storiti. V primeru, da učenec ne preneha z 

neprimernim vedenjem, mora učitelj hierarhično stopnjevati posledice. Zagovorniki 

tega pristopa menijo, da odrasli najbolje vedo, kaj je treba storiti, da dosežemo 

sprejemljivo vedenje. Za razliko od zmernega nadzora, pri katerem imajo učenci 

možnost, da sami odločajo o svojem vedenju, morajo učenci pri intenzivnem nadzoru 

ubogati učitelja, sicer sledi strožje kaznovanje. S tem učenec ne prevzema 

odgovornosti za svoja dejanja, temveč vso odgovornost in kontrolo prevzema učitelj 

(Pšunder, 2004). 

Učitelji, ki se poslužujejo pristopa intenzivnega nadzora, uporabljajo večinoma 

velelne povedi, modeliranje, s katerim učencem pokažejo želeno vedenje, 

podkrepitve in kaznovanje (Wolfgang, 1999). 
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3 NEPRIMERNO VEDENJE 

3.1  Opredelitev neprimernega vedenja 

 

Disciplina in neprimerno vedenje sta močno povezana in kljub še tako dobremu 

preventivnemu delovanju se neprimernemu vedenju učencev ni možno izogniti. 

Disciplina in neprimerno vedenje sta močno povezana. Enotne definicije, kaj je 

neprimerno vedenje, ni. Pogledi različnih avtorjev (Hyman, 1997, Kyriacov, 1997 in 

Lewis, 1997) na to, kje je meja med primernim in neprimernim vedenjem, so različni. 

Veliko vlogo pri definiranju neprimernega vedenja imajo tudi okoliščine, pri čemer 

Hyman (1997) navaja, da na opredelitev posameznika o tem, kaj je neprimerno 

vedenje, vplivajo: 

- kultura, 

- družba, 

- etična skupina, 

- religija, 

- država, 

- soseščina in 

- šolsko okolje. 

Kot dobri učitelji se moramo ob nastali težavi najprej vprašati, ali je neprimerno 

vedenje učenčeva težava ali je to njihova težava. Lewis (1997) navaja, da je vedenje, 

ki nima neposrednega vpliva na učitelja, učenčeva težava. V primeru, da neprimerno 

vedenje vpliva na učiteljevo delovanje, pa je to tudi učiteljeva težava.  

O tem, katera so najpogostejša neprimerna vedenja oziroma disciplinske težave, so 

bile izvedene številne raziskave. Rezultati raziskav (Bibou-Nakou, Kiosseoglou in 

Stogiannidou, 2000), ki so jih izvedli na severu Grčije, v deški šoli v Jordaniji in v 

ZDA, so pokazali, da med najpogostejše in najintenzivnejše disciplinske težave 

sodijo neubogljivost, ki se kaže kot: 

- govorjenje brez dovoljenja, 
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- seganje v učiteljevo besedo, 

- klepetanje z drugimi učenci, 

- odgovarjanje učitelju, 

- neupoštevanje šolskih pravil, 

- neumestno govorjenje, 

- nepazljivost, 

- povzročanje hrupa, 

- kljubovanje, 

- neprimerne šale itd. 

in neupoštevanje pravil vedenja. Sem prištevamo: 

- zapuščanje svojega prostora, 

- pogosto spraševanje za dovoljenje za obisk stranišča, 

- gledanje skozi okno, 

- sanjarjenje, 

- agresija, 

- napadi in zlorabe itd. 

Berkowitz, Hyman in Lally (1984, po Pšunder 2004) so neprimerna vedenja razvrstili 

v sedem skupin: 

- kljubovanje, 

- uničevanje šolske lastnine, 

- nezakonite aktivnosti, 

- napad ali zloraba, 

- pretepi med učenci, 

- aktivnosti, ki ovirajo šolsko delo, in 
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- kršitve šolskih pravil.  

Kyriacou (1997, str. 104) kot najpogostejša neprimerna vedenja pri pouku navaja: 

klepetanje ali poseganje v besedo, povzročanje hrupa, nepozornost, pozabljanje 

domačih nalog, sprehajanje po razredu brez vzroka, nagajanje sošolcem in 

zamujanje pouka. 

Kroflič (2010) poudarja, da so šolska pravila ključna pri razumevanju učencev. 

Zavedati se morajo, kakšne so njihove pravice in dolžnosti. To omogoča enotno 

ukrepanje in obravnavanje, občutek varnosti posameznikov na šoli in razvija občutek 

za prevzemanje odgovornosti posameznikov za njihova dejanja. Šolska pravila 

omogočajo tudi normalno delovanje za obe strani (učenec in učitelj), razvijajo 

občutek za skupno odgovornost pri sprejemanju pravil in upoštevanju le-teh in 

zahtevajo vsakodnevno dosledno spoštovanje. Motnje pouka opredeli kot eno 

najpogostejših kršitev šolskega reda. Pri tem opozarja, da so vzroki za neprimerna 

vedenja pogosto osebne težave posameznika, slabe izkušnje s šolo, težave pri 

osmišljanju učne snovi in tudi nezanimiv pouk. Vloga učitelja v razredu je, da presoja 

motnje pouka glede na njegova osebna in pedagoška pričakovanja. Pomembno je, 

da pri tem vse učence obravnava enako. Vedno se mora sklicevati na moteča 

dejanja in ne na osebo.  

Od vseh navedenih disciplinskih težav učiteljem največje težave predstavljajo 

neprimerno govorjenje in kričanje ter nasilno vedenje, kar podrobneje obravnavamo v 

nadaljevanju.  

3.2  NEPRIMERNO GOVORJENJE IN KRIČANJE 

 

Neprimerno govorjenje in kričanje sta pogosta vzroka za nastanek konfliktnih situacij. 

Učitelji se tovrstnim težavam ne morejo izogniti, lahko pa s svojim delovanjem 

dosežejo, da bo tovrstnih težav manj oziroma da bodo prisotne v blažji obliki. 

Pomembno je, da učitelj jasno definira svoja pričakovanja. Podati mora jasna 

navodila in pri tem zagotavljati mirno razredno klimo, ki omogoča produktivno 

delovanje in doseganje zastavljenih učnih ciljev. Učencem mora razložiti, zakaj je 

potrebna mirna razredna klima in tišina. Povedati jim mora, kakšne so posledice, če 
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bodo s svojim govorjenjem motili pouk. Pri tem mora biti dosleden in vse učence 

obravnavati enako. Vedno se mora sklicevati na učenčeva dejanja in ne na učenca 

osebno (Pšunder, Dečman Drobnjič, 2010). 

Učitelj se mora zavedati, da imajo učenci pravico slišati njegovo razlago, zato nikakor 

ne sme dopuščati nemira v razredu. Z učenci mora graditi zaupen in spoštljiv odnos. 

Posredno in neposredno jim mora dati občutek, da jih ceni. Pomembno je tudi, da na 

učne ure pride dobro pripravljen in da snov podaja z različnimi metodami in oblikami 

dela. Nikakor ne sme delovati monotono in nezainteresirano. To bodo namreč učenci 

opazili in se posledično tudi odzvali z neprimernim vedenjem. Svojo jezo mora 

obvladovati in vedno delovati mirno (Pšunder, Dečman Drobnjič, 2010). 

3.3  NASILNO VEDENJE 

 

Pšunder in Dečman Drobnijič (2010) opozarjata na porast nasilnega vedenja v šoli. 

Pri tem imajo velik vpliv mediji, ki poročajo in ozaveščajo o nasilju. Šola mora delovati 

preventivno in preprečevati medvrstniško nasilje. Velikokrat se učitelji soočajo z 

nasilnim vedenjem pri pouku. Pomembno je, da kot profesionalci v svoji stroki vselej 

ohranijo mirnost in da ne vzkipijo. Nasilneža mora takoj ustaviti in zagotoviti varnost 

vsem učencem v razredu. To doseže z jasnimi navodili. V primeru, da nastala 

situacija ni obvladljiva, mora skupaj z agresivnim učencem poiskati strokovno pomoč. 

Z nasilnim učencem se mora individualno pogovoriti in njegovo dejanje tudi ustrezno 

obsoditi in sankcionirati. Prepričati se mora, da je učenec razumel, zakaj je njegovo 

dejanje nesprejemljivo. O dogodku se mora pogovoriti tudi z vsemi navzočimi učenci 

(primerna za to je razredna ura). Skupaj morajo razpravljati o tem, zakaj agresivno 

vedenje ni sprejemljivo in kakšne posledice ima za vpletene. Problematičnemu 

učencu mora svetovati, na kakšne načine lahko obvladuje jezo, da pri tem ne 

škoduje sebi in drugim. Velikokrat se agresivna dejanja učencev zgodijo zaradi 

notranjih stisk in nemirov. So nekakšen klic na pomoč. Pomembno je, da takim 

učencem prisluhnemo in jim tudi pomagamo (Pšunder, Dečman Drobnjič, 2010). 

Učitelj naj se z nasilnim vedenjem učencev sooča tako, da vselej ohrani mirnost in se 

samoobvladuje. Poskuša naj umiriti situacijo. Podati mora jasna navodila nasilnežu in 

ostalim učencem. V kolikor presodi, da položaj ni obvladljiv, naj poišče pomoč. Po 
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storjenem nasilnem vedenju naj se pogovori z nasilnežem in se s tem prepriča, da se 

učenec zaveda nesprejemljivosti tovrstnega vedenja. Učitelj naj dotičnemu učencu 

svetuje, kako naj se v prihodnje spopada z izbruhi jeze in kako se naj obnaša v 

prihodnje. Zaželena je diskusija s celim razredom o dogodku (Thody, Gray in 

Bowden, 2000). 

 

4 KAZEN 

4.1  Opredelitev kazni 

 

Pedagoški rečnik (1988, str. 421) kazen opredeljuje kot vzgojno sredstvo 

pedagoškega procesa, ki je posledica učenčeve kršitve reda ali neizvrševanja 

dolžnosti.  

Enciklopedijski rečnik pedagogije (1978, str. 36) pa opredeljuje kazen kot 

»najmočnejše sredstvo prisiljevanja pri vzgoji z apelom in pričakovanjem korekcije 

vedenja. Vzgojno delovanje pričakujemo od neugodnih čustev. Od občutij krivde in 

sramu, ki jih izzove kazen, kar naj bi odvračalo človeka od slabega ravnanja in 

neaktivnosti.«  

Kroflič (2011) vidi kazen kot sredstvo, ki ga moramo uporabiti, ko se vzgajana oseba 

vede neprimerno in ji s tem jasno sporočimo, da je njeno ravnanje neprimerno. To 

storimo tako, da dejanje obsodimo in osebi na različne načine pokažemo, da njenega 

ravnanja ne odobravamo. Pozitiven vidik kazni vidi v tem, da kaznovana oseba 

izvršilca kazni vidi kot verodostojno osebo, ki vselej ravna v korist vzgajane osebe. 

Kazen bo povzročila, da se bo posameznik v prihodnje izogibal problematičnemu 

vedenju in bo s pozitivnim dejanjem poskušal popraviti napako.  

Kroflič (2011) kazni razdeli na retributivne – to so kazni, ki so osredotočene na 

povračilo povzročene škode – posameznik je pri tem obravnavan kot zrela oseba, ki 

se je prostovoljno odločila za prekršek – ter na utilitaristične kazni, ki se osredotočajo 

na spremembo vedenja, njihov cilj pa je poboljšanje, prevzgoja. Pri tem posameznika 

obravnavamo kot osebo, ki jo določajo različne okoliščine, zato je ta potreben 

sočutja, pomoči in poboljšanja.  
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V šolah imamo običajno dve obliki kaznovanja: formalne in neformalne oblike. Med 

formalne oblike spadajo tiste kazni, ki jih določajo zakoni in uradni dokumenti. Med 

neformalne oblike pa spadajo tiste kazni, ki jih na podlagi svojih izkušenj in prepričanj 

oblikuje učitelj. Kazni ne smejo biti poljubne. Vselej morajo biti sklade s Konvencijo o 

otrokovih pravicah in etičnih načelih, ki temeljijo na tem, da moramo otroka varovati 

pred vsemi oblikami telesnega in duševnega nasilja, poškodb in zlorab (Peček Čuk, 

Lesar, 2009). 

Za dosego optimalnih pogojev in obojestranskega zadovoljstva je pomembno, da 

skupaj z učenci oblikujemo pravila, ki bodo omogočala optimalno delovanje obeh 

strani (učitelj in učenci). Pri tem morajo učenci aktivno sodelovati. Vsi morajo biti 

seznanjeni s pravili in zapovedmi. Zavedati se morajo, kakšne so njihove dolžnosti in 

kakšno vedenje je sprejemljivo. Vsa pravila morajo biti jasna in razumljiva vsem 

vpletenim v vzgojno-izobraževalni proces. Nikakor ne moremo kaznovati nekoga, ki s 

pravili ni seznanjen oziroma pravil ne razume. Vsi vpleteni se morajo s svojim 

obnašanjem prilagajati družbi ter obstoječim pravilom in zakonom. Ravnanje v skladu 

s pravili omogoča sožitje in prijetno klimo. V primeru kršenja pravil sledijo posledice v 

obliki kazni. Zaradi dejstva, da si večinoma ljudje sami od sebe ne priznavajo 

oziroma ne upoštevajo družbenih norm, se je kaznovanju nemogoče izogniti (Peček 

Čuk, Lesar, 2009). 

Velikokrat se zgodi, da se posamezniki zaradi nestrinjanja s sistemom in veljavnim 

redom namenoma ne drži pravil. V tem primeru se mora odločiti, ali bo dotično 

skupino zaradi osebnega nestrinjanja zapustil ali pa se bo podredil, sprejel vsa 

pravila in odgovornost ter ostal v skupini. Vseskozi mora učitelj ukrepati z 

discipliniranjem in učencu ponuditi možnost za premislek o vedenju ter posledicah. 

Ko uporabi vsa alternativna sredstva in se učenec odloči za kršitev, pa mora ukrepati 

in kaznovati. Pri tem mora paziti, da kaznuje individualno in ne šablonsko, biti mora 

pravičen in dosleden (vedno se mora na neprimerna vedenja odzvati in sankcionirati 

isto, ne glede na to, kateri učenec se vede neprimerno), ne sme kaznovati 

prepogosto, ko je učitelj vznemirjen, ni priporočljivo, da kaznuje. Kazen mora vselej 

imeti svoj začetek in konec (Peček Čuk, Lesar, 2009). 
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4.2  OBLIKE KAZNOVANJA 

 

Najbolj učinkovito vzgojno sredstvo je pravilno in ustrezno kaznovanje. Pri 

kaznovanju moramo biti dosledni in izbrati pravilno vrsto kazni, ki jo izrečemo v 

pravem trenutku. Ustrezna raba kazni naj bi konstruktivno delovala na razvoj 

otrokove osebnosti. Pomembno je, da izberemo kazen, ki bo čim bolj učinkovita in bo 

za sabo pustila čim manj negativnih posledic. Kazni v grobem delimo v tri skupine: 

verbalno kaznovanje (graja, grožnja, posmehovanje in zaničevanje in molk), druge 

oblike kaznovanja (obremenilne kazni, odtegovanje ljubezni in pozornosti in 

poravnava povzročene kazni) ter fizično kaznovanje (Peček Čuk, Lesar, 2009). 

4.2.1 Verbalno kaznovanje 

 

Verbalno kaznovanje se v zadnjih stoletjih pojavlja pogostejše kot fizično kaznovanje. 

V nasprotju s fizičnim kaznovanjem, ki povzroči fizično bolečino, verbalno kaznovanje 

povzroči duševno kazen. To pa povzroči negativne posledice na posameznikovo 

voljo, dušo in mir. Duševne kazni na zunaj niso vidne, v posamezniku pa so globoko 

zakoreninjene in težko odpravljive (Foucalt, 1984). 

Verbalno kaznovanje sicer ne povzroča telesnih bolečin, ima pa kljub temu lahko 

zelo boleče posledice. Med verbalno kaznovanje prištevamo graje, grožnje, 

posmehovanje, zaničevanje in molk (Peček Čuk, Lesar, 2009). 

GRAJA 

S tem, ko učenca grajamo, želimo v njem vzbuditi zavedanje in obžalovanje storjene 

napake ter ga usmeriti k dejanjem, ki so sprejemljiva in zaželena. Pri posamezniku 

naj bi graja vzbudila občutek krivde, ki bi ga v prihodnje odvračala od ponovnega 

neprimernega vedenja. Pri grajanju se moramo osredotočiti na otrokova dejanja, ki 

niso posledica nerodnosti, nesposobnosti oziroma nespretnosti. Pri tem ga nikoli ne 

smemo žaliti in zaničevati. Graja mora biti izražena premišljeno in argumentirano 

(Peček Čuk, Lesar, 2009). 
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GROŽNJA 

Grožnja vzbuja strah pred negativnimi posledicami. Je ostrejša oblika obljube, da bo 

sledila sankcija v primeru vztrajanja posameznika v neprimernem vedenju. To 

tehniko kaznovanja uporabljajo učitelji, ki želijo v trenutku prekiniti neprimerno 

vedenje učenca. Nikakor z grožnjami ne smemo pretiravati. Hitro si lahko zrušimo 

avtoriteto, v primeru, da ob neizpolnjevanju pogojev ne uresničimo napovedanega 

(Peček Čuk, Lesar, 2009). 

POSMEHOVANJE IN ZANIČEVANJE 

Strokovnjaki odsvetujejo posluževanja teh tehnik kaznovanja. S tem, ko se učencem 

posmehujemo in jih zaničujemo, namreč negativno vplivamo na njihovo 

samopodobo. Vse, kar jim povemo, bodo ponotranjili in se začeli tudi vesti v skladu z 

našimi opazkami. Hitro si tudi sami začnejo pripisovati in očitati vse napake, zaradi 

katerih jih obsojajo. Vedno moramo delovati v skladu s človeškim dostojanstvom 

(Peček Čuk, Lesar, 2009). 

MOLK 

Deluje kot vzgojno sporočilo, pri katerem se učitelj na neprimerno vedenje učenca ne 

odzove in ga navidezno ne opazi. Molk pogosto v učencih vzbudi občutek tesnobe, 

zmedenosti in krivde. Učenec ne razume, s čim si je prislužil ignoranco, ne ve, kaj je 

naredil narobe. Paziti moramo predvsem pri občutljivih učencih, saj jih molk lahko 

zelo potre in pahne v stanje malodušja, pri čemer si očitajo storjene napake. 

Priporočljivo je, da učencu razložimo, zakaj smo se tako odzvali in kaj je naredil 

narobe (Peček Čuk, Lesar, 2009). 

4.2.2 Druge oblike kaznovanja 

 

Med druge oblike kaznovanja štejemo: obremenilne kazni, odtegovanje ljubezni in 

pozornosti in poravnavo povzročene škode (Peček Čuk, Lesar, 2009). 

OBREMENILNE KAZNI 

So kazni, ki se pogosto še danes pojavljajo v šolskem sistemu. Na posameznika 

delujejo sramotilno. Največkrat se izvajajo s sprotnim beleženjem neprimernega 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Jana Zajc; VZPOSTAVLJANJE DISCIPLINE V SODOBNI OSNOVNI ŠOLI 

 

32 

 

vedenja posameznika. Največkrat so to kazni, ki so v obliki nesmiselne dejavnosti 

(stokrat napiši neki stavek). Tovrstne kazni bremenijo posameznikov ugled in se jih 

moramo izogibati. Lahko pa so tudi kazni, ki jih učitelj izvede po večkratnem 

vnaprejšnjem opozorilu in učencu kratijo prosti čas (dodatna domača naloga, skrb za 

čistočo učilnice …) (Peček Čuk, Lesar 2009). 

ODTEGOVANJE LJUBEZNI IN POZORNOSTI 

Tovrstna oblika kaznovanja velikokrat vodi k povečanju učenčeve želje po ugajanju, 

ki vodi v preračunljivo vedenje. Ni usmerjeno k reševanju težav, vodi pa do 

doseganja nagrad (Zupančič in Justin, 1991). Velikokrat se pojavi v povezavi z 

molkom. Učitelj učencu s pogledom sporoča, da ni navdušen nad njegovim 

vedenjem. Običajno hladnemu pogledu sledi tudi ignoriranje učenčevih želja in 

prošenj. Učitelj se običajno obrne stran od učenca in mu s tem sporoča, da se mu ne 

bo posvetil, vse dokler ne bo izboljšal vedenja. Na tak način pa učencu sporoča, da 

sta njegova ljubezen in čustva do njega odvisna od tega, kako se učenec obnaša. V 

primeru, da se obnaša v skladu z našimi pričakovanji, mu bo učitelj naklonjen, v 

nasprotnem primeru pač ne. Čustvenemu pogojevanju pa naj bi se izogibali. S tem 

naj bi učencem sporočali, da ne ločimo med njimi kot osebami in njihovimi dejanji. 

Otrok ne smemo prikrajšati za temeljno bližino, ki jim zagotavlja občutek varnosti 

(Peček Čuk, Lesar 2009). 

PORAVNAVA POVZORČENE ŠKODE 

Je oblika kaznovanja, ko učenec kljub večkratnim opozorilom iz malomarnosti 

povzroči materialno škodo sebi, drugi osebi ali pa poškoduje šolsko lastnino. 

Zavedati se mora svoje napake in posledic, ki temu sledijo. Škodo mora poravnati iz 

svojih prihrankov. V primeru, da je učenec večji in lahko škodo ob pomoči drugih 

popravi sam, je priporočljivo, da organizira popravilo škode. Na ta način bo prevzel 

odgovornost za svoja dejanja (Peček Čuk, Lesar 2009). 

4.2.3 Fizično kaznovanje 

 

Fizično kaznovanje je vsaka vrsta kaznovanja, ki ga izvede učitelj v primeru 

neprimernega učenčevega vedenja, ko uporabi fizično moč ter s tem povzroči fizično 
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bolečino pri kaznovanem učencu. Med fizično kaznovanje prištevamo: udarce, 

brcanje, klofutanje, metanje predmetov v posameznika, ščipanje, stiskanje, vlečenje 

za lase, vlečenje za ušesa, omejevanje telesnega gibanja in svobode posameznika. 

V Sloveniji je fizično kaznovanje od leta 1870 zakonsko prepovedano. Tovrstno 

kaznovanje je skrajno neprimerno in nedopustno. S fizičnim kaznovanjem dajemo 

učencem zgled in s tem spodbujamo nasilno vedenje. Pri fizičnem kaznovanju 

negativno vplivamo na čustvene odnose učenca, njegovo samopodobo in 

spodbujamo željo po maščevanju. Hkrati pa je tovrstno kaznovanje zelo ponižujoče 

in žaljivo (Peček Čuk, Lesar 2009). 
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II. EMPIRIČNI DEL  

5 Opredelitev problema  

Disciplino delimo na preventivno in korektivno (Pšunder in Dečman Dobrnjič, 2010), 

pri čemer gre za vrsto preventivnih in korektivnih aktivnosti, ki temeljijo na sistemu 

pravil, ki se jih morajo držati vsi člani skupine (Pšunder, 2004). 

Preventivna disciplina je temelj vsakega uspešnega učitelja in je  pomembnejša od 

učinkovitega obravnavanja konfliktnih situacij v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Učinkovito preventivno delovanje omogoča, da se izognemo mnogim potencialnim 

disciplinskim problemom. Temelji na treh glavnih področjih: razredni klimi, 

pripravljenosti na pouk ter jasnih pravilih (Pšunder in Dečman Dobrnjič, 2010). 

V sodobni šoli pa se neprimernemu vedenju navkljub preventivnemu delovanju ni 

mogoče izogniti. Vse aktivnosti učitelja, ki težijo k odpravljanju neprimernega vedenja 

učenca, so definirane kot dejavniki korektivne discipline. Učitelj naj bi se ravnal po 

treh temeljnih disciplinskih pristopih. Prvi je pristop šibkega nadzora, ki temelji na 

tem, da naj bi bil vsak učenec sposoben odločati o svojem vedenju. Pristop 

zmernega nadzora temelji na razvoju otroka, ki se pojavi kot odraz interakcije med 

notranjimi in zunanjimi učinki. Tretji je pristop intenzivnega nadzora, pri katerem je 

učiteljeva naloga, da prevzeme popoln nadzor nad učenci (Pšunder, 2004).  

Neprimerno vedenje je tesno povezano z disciplino in ga je težko definirati. Vsak 

učitelj ima namreč svoj pogled na to, kaj je primerno vedenje in kaj ne. Pri tem ima 

velik vpliv tudi kontekst situacije in perspektiva posameznika, ki vedenje ocenjuje. 

Vsako neprimerno vedenje pa ne predstavlja vedno disciplinske težave. O 

disciplinski težavi govorimo takrat, ko ima neprimerno vedenje posledice tudi na 

ostale učence in učitelja (Pšunder, 2004). Kyriacou (1997, str. 104) kot najpogostejša 

neprimerna vedenja pri pouku navaja: klepetanje ali poseganje v besedo, 

povzročanje hrupa, nepozornost, pozabljanje domačih nalog, sprehajanje po razredu 

brez vzroka, nagajanje sošolcem in zamujanje pouka. 

V empiričnem delu diplome bom tako raziskovala, kako učitelji delujejo preventivno, s 

kakšnimi disciplinskimi težavami se srečujejo ter katere tehnike vzpostavljanja 

discipline uporabljajo. 
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5.1  Cilji raziskovanja 

 

Glavni cilji diplomskega dela so ugotoviti, ali in kako učitelji delujejo preventivno, s 

kakšnimi disciplinskimi težavami se največkrat spopadajo učitelji predmetne in 

razredne stopnje, s katerimi tehnikami učitelji najpogosteje dosežejo disciplino v 

razredu in kateri so najpogostejši ukrepi učiteljev v primeru neprimernega vedenja. 

5.2  Raziskovalna vprašanja 

 

V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovana vprašanja: 

1. Katerim področjem preventivne discipline posvečajo največ pozornosti učitelji 

razredne in predmetne stopnje? 

2. Pri katerih učnih metodah imajo največ disciplinskih težav učitelji razredne in pri 

katerih učitelji predmetne stopnje? 

3. S kakšnimi disciplinskimi težavami se največkrat spopadajo učitelji predmetne in 

razredne stopnje? 

4. Kakšni so najpogostejši ukrepi učiteljev razredne in predmetne stopnje v primeru 

neprimernega vedenja? 

 

5.3  Raziskovalna metoda 

 

Empirična raziskava temelji na deskriptivno-kvantitativni metodi pedagoškega 

raziskovanja, s katero opisujemo ugotovljeno stanje. Za zbiranje podatkov sem 

uporabila anketni vprašalnik.  
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5.4  Raziskovalni vzorec 

 

Vzorec raziskave anketirancev je neslučajnosten in priložnosten. V raziskavo je bilo 

vključenih 60 učiteljev in učiteljic.  

 

Graf 1: Stopnja, na kateri poučujejo učitelji 

V raziskavo je bilo vključenih 30 (50 %) učiteljev, ki poučujejo na razredni stopnji, in 

30 (50 %) učiteljev, ki poučujejo na predmetni stopnji. 

 

Graf 2: Nazivi anketiranih učiteljev 
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Največ, 27 (45 %) anketiranih učiteljev in učiteljic razredne in predmetne stopnje je 

mentorjev, anketiranih je bilo še 22 (37 %) učiteljev svetovalcev, 7 (12 %) učiteljev 

brez naziva in 4 (6 %) učitelji, ki imajo naziv svetnika. 

 

 

Graf 3: Delovna doba anketirancev 

Največ anketiranih, 23 (39 %) ima več kot 30 let delovne dobe, 16 (27 %) učiteljev 

deluje v šolskem sistemu 10–20 let, 14 (23 % ) ima do 10 let delovne dobe in 7 (11 

%) učiteljev ima 20–30 let delovne dobe. 

5.5  Postopek zbiranja podatkov 

V   raziskavo sem vključila 30 učiteljev in učiteljic, ki delujejo na delovnem mestu 

učitelja razredne stopnje in 30 učiteljev in učiteljic, ki delujejo na delovnem mestu 

učitelja predmetne stopnje. Vprašalnike sem v začetku junija 2018 razdelila učiteljem 

v fizični obliki ter jih rešene prejela konec istega meseca. Podatke sem obdelala s 

pomočjo računalniških programov Microsoft  Office  Word  in Microsoft  Office  Excel.  

Za  numerične  spremenljivke  sem  uporabila  izračun  srednje vrednosti. Dobljene 

podatke sem najprej vpisala v preglednice, nato sem jih vnesla v grafe, ki sem jih 

kasneje uredila in glede na zastavljena raziskovalna vprašanja tudi opisno 

interpretirala. 
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5.6  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V prikazu rezultatov, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom želim pokazati, 

kako učitelji delujejo preventivno, s kakšnimi težavami se največkrat spopadajo 

učitelji predmetne in razredne stopnje, s katerimi tehnikami učitelji najpogosteje 

dosežejo disciplino v razredu in kateri so najpogostejši ukrepi v primeru 

neprimernega vedenja. Pridobljene rezultate razrednih in predmetnih učiteljev bom 

med seboj primerjala in jih prikazala z grafi. 

5.7  Preventivno delovanje učiteljev razredne in predmetne 
stopnje 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katerim področjem preventivne 

discipline posvečajo največ pozornosti učitelji razredne in predmetne stopnje (R1). 

Raziskovalno vprašanje smo razdelili na tri področja preventivne discipline – prijetno, 

sproščeno in spodbudno razredno klimo, dobro pripravo na učno uro in zanimiv pouk 

ter na jasna pravila in ukrepanje v primeru kršenja pravil. 

5.7.1 Prijetna, sproščena in spodbudna razredna klima  

 

Učitelje in učiteljice razredne in predmetne stopnje smo najprej vprašali, ali v razredu 

vedno zagotavljajo prijetno, sproščeno in spodbudno razredno klimo.  

 

Graf 4: Pogostost vzpostavljanja prijetne, sproščene in spodbudne razredne klime učiteljev razredne 

in predmetne stopnje 
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Iz grafa 4 lahko razberemo, da večina (77 %) učiteljev razredne in predmetne stopnje 

vedno zagotavlja prijetno, sproščeno in spodbudno razredno klimo. 14 (23 %) 

učiteljev pa je odgovorilo, da prijetno, sproščeno in spodbudno razredno klimo 

zagotavlja včasih. Opazimo lahko, da med odgovori učiteljev razredne in predmetne 

stopnje ni razlik. 

Pšunder (2004) govori o pomenu pozitivne, sproščene in spodbudne razredne klime, 

ki je posledica dobrih medosebnih odnosov. Veliko vlogo pri tem pripisuje vrstnikom, 

ki lahko pripomorejo k boljšim učnim dosežkom posameznikov. Velik vpliv na dobro 

razredno klimo ima tudi učitelj. Poskrbeti mora, da v skupino vključi tudi izločene 

učence. S tem krepi vezi med skupino in poskrbi, da se vsi člani skupine počutijo 

dobro. 

 V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšen pomen pripisujejo anketirani učitelji in 

učiteljice prijetni, sproščeni in spodbudni klimi.  

Tabela 1: Pomen prijetne, sproščene in spodbudne razredne klime za učitelje razredne in predmetne 

stopnje 

Pomen 

razredne 

klime 

Zelo 

pomembna  

Pomembna   Srednje 

pomem

bna  

Manj 

pomembna   

Nepome

mbna 

 

Skupaj  

f f % f f % f f % f f % f f 

% 

f f % M 

Učitelji 

razredne 

stopnje 

25 83,3 5 16,7 0 0 0 0 0 0 30 100 4,8 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

18 60,0 12 40,0 0 0 0 0 0 0 30 100 4,6 

 

Iz tabele 1 lahko razberemo, da se učiteljem razredne in predmete stopnje zdi 

razredna klima zelo pomembna, saj so ocenili pomembnost razredne klime s 

povprečno oceno 4,8 in 4,6 (učitelji razredne stopnje). 
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Nastran Ule (2000) meni, da so v skupini pomembni emocionalni procesi, ki se 

počasi razvijajo v trajajoči skupini. Meni, da je razredna klima odvisna od povezanosti 

vseh članov. S tem se tudi vzpostavita zaupanje med člani in odgovornost. 

Pomembno je, da se učitelji zavedajo, da je pozitivna razredna klima pomemben 

dejavnik preventivne discipline in da imajo velik vpliv na skupino. Pomembno je, da 

vedno zaščitijo izločene učence in jih vključujejo v skupino. 

5.7.2 Dobra priprava na učno uro in zanimiv pouk 

Naslednje področje preventivne discipline je vezano na oblike in metode dela, ki jih 

anketirani učitelji največkrat uporabljajo pri pouku.  

 

Graf 5: Oblike in metode dela, ki jih učitelji največkrat uporabljajo 

Iz grafa 5 lahko razberemo, da se 24 (40 %) anketiranih učiteljev največkrat 

poslužuje dela v skupinah in praktičnih metod dela, 23 (38 %) anketiranih učiteljev 

največkrat uporablja frontalno poučevanje in razlage, najmanj, 13 (22 %) učiteljev pa 

največkrat izvaja delo v parih in demonstrira. Možnosti »drugo« ni izbral nihče izmed 

anketiranih učiteljev. Iz grafa lahko vidimo, da učitelji predmetne stopnje v primerjavi 

z učitelji razredne stopnje večkrat uporabljajo frontalno poučevanje in razlago, 

medtem ko več učiteljev razredne stopnje večkrat uporablja delo v skupinah in 

praktične metode dela. Anketirani učitelji razredne stopnje največkrat uporabljajo 

delo v skupinah in praktične metode dela, s katerimi se trudijo pouk za učence 

narediti zanimivejši in atraktivnejši.  
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Pšunder (2004) meni, da je nezanimiv in monoton pouk pogost vzrok za učenčeva 

neprimerna vedenja. Velikokrat se zgodi, da se zaradi nezanimivega pouka učenci 

začnejo dolgočasiti in posledično motiti pouk. Avtorica meni, da se temu lahko 

izognemo z dobro učno pripravo in zanimivim poukom, ki vključuje učenčeve 

interese, izkušnje iz vsakdanjega življenja, in aktivnim vključevanjem učencev v 

pouk. Pomembno je, da se učitelji tega zavedajo, redno evalvirajo svoj pouk in se ga 

trudijo izboljšati. 

V nadaljevanju smo učitelje razredne in predmetne stopnje prosili še za oceno 

zanimivosti pouka. 

Tabela 2: Ocene zanimivosti pouka 

Zanimivost 

pouka 

Zelo 

zanimiv  

Zanimiv  Srednje 

zanimiv 

Manj 

zanimiv  

Nezanimiv Skupaj  

f f % f f % f f % f f % f f % f f % M  

Učitelji 

razredne 

stopnje 

5 16,7 23 76,7 2 6,6 0 0 0 0 30 100 4,1 

 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

3 10,0 17 56,7 10 33,3 0 0 0 0 30 100 3,8 

 

 

Iz rezultatov anketiranih, ki so prikazani v tabeli 2, lahko ugotovimo, da učitelji 

razredne stopnje svoj pouk pogosteje ocenjujejo kot zanimiv (76,7 %, povprečna 

ocena 4,1) kot pa anketirani učitelji predmetne stopnje (56,7%, povprečna ocena 

3,8).  

Pšunder (2004) meni, da je neprimerno vedenje učencev pogosto posledica slabo 

načrtovanega pouka ter uporabe neučinkovitih oblik in metod dela, pri katerih so 

učenci pasivno vključeni v pouk. Avtorica meni, da morajo učitelji učence aktivno 

vključevati v pouk in jim s tem omogočati, da zadovoljijo učne potrebe. 
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5.7.3 Razredna pravila 

 

Tretje področje preventivne discipline je vezano na jasna pravila, s katerimi so 

seznanjeni vsi učenci.  

 

Graf 6: Prisotnost jasnih pravil, s katerimi so seznanjeni vsi učenci v razredu 

Vseh 60 anketiranih učiteljev je odgovorilo, da so jasna razredna pravila pomemben 

dejavnik preventivne discipline. Sklepamo lahko, da vsi učitelji delujejo preventivno 

tako, da imajo vzpostavljena jasna razredna pravila. Peček Čuk in Lesar (2009) 

menita, da so razredna pravila pomemben dejavnik preventivne discipline zaradi 

oblikovanja skupnih pravil, konstruktivne diskusije o njih, postavljanja sprejemljivih 

standardov obnašanja, sankcioniranja v primerih neprimernega vedenja in 

spodbujanja učencev k sodelovanju in soodločanju ter posledičnega prevzemanja 

odgovornosti.  

Odgovori anketiranih učiteljev na podvprašanje o tem, ali so pri pisanju razrednih 

pravil sodelovali tudi učenci, so prikazani v grafu 7. 
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Graf 7: Sodelovanje učencev pri pisanju razrednih pravil 

Iz grafa 7 je razvidno, da večina anketiranih učiteljev (78 %) učence vključuje v 

proces pisanja razrednih pravil. Trije (5 %) od skupno 30 anketiranih učiteljev 

razrednega pouka učencev ne vključuje v proces pisanja razrednih pravil, medtem ko 

tretjina (10) anketiranih učiteljev predmetne stopnje razredna pravila napiše sama. 5. 

člen Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev (2004), govori o tem, da naj bi 

učenci skupaj z razrednikom obravnavali kršitve šolskih pravil, predlagali načine 

sankcioniranja ter preventivnega delovanja. Jones in Jones (1998) sta prepričana, da 

tudi to še ni dovolj, da bodo učenci sprejeli pravila ter jih spoštovali, in menita, da 

morajo učitelji z učenci diskutirati o tem, zakaj je potrebno neko pravilo, ki ga morajo 

sprejeti vsi učenci. Pri tem naj bi učenci ob učiteljevih argumentih spoznali, da 

razredna pravila omogočajo oblikovanje varnega in spodbudnega okolja, ki je za učni 

proces nujno potreben.    

Odgovori anketiranih učiteljev na podvprašanje o tem, ali imajo razredna pravila 

obešena na vidnem mestu v učilnici, so prikazani v grafu 8. 
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Graf 8: Prisotnost razrednih pravil na vidnem mestu v učilnici 

Iz grafa 8 je razvidno, da ima večina (65 %) anketiranih učiteljev v razredu na vidnem 

mestu obešena razredna pravila. Pojavljajo pa se razlike med učitelji razredne in 

predmetne stopnje. 25 (83 %) učiteljev razredne stopnje ima razredna pravila 

obešena na vidnem mestu v učilnici, ostalih 5 (17%) učiteljev pa razrednih pravil 

nima obešenih na vidnem mestu v učilnici. Večina anketiranih učiteljev predmetne 

stopnje (16, kar predstavlja 53 % anketiranih) razrednih pravil nima obešenih na 

vidnem mestu v učilnici, ostalih 14 (47 %) pa ima razredna pravila obešena na 

vidnem mestu v učilnici.   

Jones in Jones (1998) menita, da morajo pri pisanju šolskih pravil vedno sodelovati 

učenci in napisati seznam pravil, ki bodo omogočala optimalne pogoje za učni 

proces. Priporočata, da so pravila obešena na vidnem mestu in so na tak način 

vedno dosegljiva za reden pregled in razpravo o njih.  

Iz grafov 6, 7 in 8 lahko razberemo, da vsi anketirani učitelji delujejo preventivno 

tako, da imajo napisana jasna razredna pravila. Večina učiteljev učence vključuje v 

proces pisanja razrednih pravil. Sicer pa opazimo, da v primerjavi z učitelji razredne 

stopnje manj učiteljev predmetne stopnje v proces pisanja razrednih pravil vključuje 

tudi učence. Pojavijo se tudi razlike med učitelji razredne in predmetne stopnje pri 

prisotnosti pravil na vidnem mestu v učilnici. Večina učiteljev razredne stopnje ima 

razredna pravila obešena na vidnem mestu v učilnici, medtem ko jih večina 

anketiranih učiteljev predmetne stopnje nima. 
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5.7.4 Najpomembnejše področje preventivne discipline 

 

Na koncu smo učitelje povprašali še, katero izmed področij preventivne discipline se 

jim zdi najpomembnejše. 

 

Graf 9: Najpomembnejše področje preventivne discipline 

Iz grafa 9 je razvidno, da večina učiteljev (65 %) meni, da sta dobra priprava na učno 

uro in zanimiv pouk najpomembnejša dejavnika preventivne discipline. Od vseh 

anketiranih učiteljev jih 12 (20 %) meni, da je prijetna, sproščena in spodbudna 

razredna klima najpomembnejši dejavnik preventivne discipline. Najmanj, 9 (15 %), 

pa jih meni, da so jasna pravila in ukrepi v primeru kršenja najpomembnejša 

dejavnika preventivne discipline. 

Med odgovori učiteljev razredne in predmetne stopnje ni bistvenih razlik. Največjo 

razliko lahko opazimo pri področju razredne klime. Štirim učiteljem razrednega pouka 

več se zdi v primerjavi z učitelji predmetne stopnje to področje pomembnejše od 

drugih področij preventivne discipline.  

Zanimalo nas je še, kateremu področju preventivne discipline posvečajo največ 

pozornosti. 
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Graf 10: Področje preventivne discipline, ki mu učitelji posvečajo največ pozornosti 

Iz grafa 10 je razvidno, da največ pozornosti učitelji posvečajo dobri pripravi na učno 

uro in zanimivemu pouku. Za ta odgovor se je od vseh anketiranih odločilo 35 (58 %) 

učiteljev. Drugo področje, ki mu učitelji posvečajo največ pozornosti, je prijetna, 

sproščena in spodbudna razredna klima. Za to področje se je odločilo 16 (27 %) 

anketiranih učiteljev. Najmanj učiteljev, 9 (15 %), pa največ pozornosti posveča 

jasnim pravilom in ukrepom v primeru kršenja. Kot je razvidno iz grafa, so na to 

vprašanje zelo podobno odgovarjali učitelji razredne in predmetne stopnje. Bistvenih 

razlik med odgovori ni. 

S pomočjo rezultatov, ki so prikazani v grafu 10, lahko odgovorimo na prvo 

raziskovalno vprašanje. Največ pozornosti tako učitelji razredne kot tudi učitelji 

predmetne stopnje posvečajo dobri pripravi na učno uro in zanimivemu pouku. Drugo 

področje, ki mu posvečajo največ pozornosti, je prijetna, sproščena in spodbudna 

razredna klima. Najmanj učiteljev pa največ pozornosti posveča jasnim pravilom in 

ukrepom v primeru kršenja.   
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5.8  Največje disciplinske težave učiteljev razredne in predmetne 
stopnje pri posameznih učnih metodah 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, pri katerih učnih metodah 

imajo največ težav učitelji razredne in predmetne stopnje (R2). Najprej smo jih 

povprašali,  koliko disciplinskih težav imajo pri posamezni učni metodi, pri čemer smo 

jih prosili, da svoje odgovore razvrstijo od 1 (nimam disciplinskih problemov) do 5 

(imam zelo veliko disciplinskih problemov). 

Tabela 3: Pogostost disciplinskih težav pri posamezni učni metodi 

Metoda 1 2 3 4 5  

f f % f f % f f % f f % f f % M 

Razlaga Učitelji 

razredne 

stopnje 

4 13,3 12 40,0 8 26,7 5 16,7 1 3,3 2,6 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

5 17,0 14 47,0 9 30,0 2 6,7 0 0 2,9 

Pripovedovanje  Učitelji 

razredne 

stopnje 

7 23,3 7 23,3 14 46,7 2 6,7 0 0 2,4 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

9 30,0 9 30,0 9 30,0 3 10,0 0 0 2,2 

Opisovanje  Učitelji 

razredne 

stopnje 

2 6,7 9 30,0 12 40,0 7 23,3 0 0 2,8 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

4 13,3 14 47,0 10 33,3 2 6,7 0 0 2,3 

Diskusija Učitelji 

razredne 

stopnje 

4 13,3 7 23,3 12 40,0 6 20,0 1 3,3 2,8 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

4 13,3 14 47,0 9 30,0 3 10,0 0 0 2,4 
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Praktične 

(operacijske) 

metode dela 

Učitelji 

razredne 

stopnje 

0 0 8 26,7 0 0 18 60,0 4 13,3 3,6 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

0 0 2 6,7 5 16,7 15 50,0 8 26,7 4,0 

Delo z gradivi Učitelji 

razredne 

stopnje 

0 0 2 6,7 6 20,0 12 40,0 10 33,3 4,0 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

2 6,7 6 20,0 4 13,3 8 26,7 10 33,3 3,6 

Legenda: 1 – nimam disciplinskih problemov, 2 – imam malo disciplinskih problemov, 3 – imam 
srednje veliko disciplinskih problemov, 4 – imam veliko disciplinskih problemov, 5 – imam zelo veliko 
disciplinskih problemov 
 

Iz table 3 je razvidno, da imajo učitelji razredne stopnje največje disciplinske 

probleme pri delu z gradivi, saj so povprečno pogostost disciplinskih problemov 

ocenili s 4,0 (veliko disciplinskih problemov). Temu sledijo praktične (operacijske) 

metode dela s povprečno oceno 3,6 (veliko disciplinskih problemov), opisovanje s 

povprečno oceno 2,8 (srednje veliko disciplinskih problemov), diskusija s povprečno 

oceno 2,8 (srednje veliko disciplinskih problemov), razlaga s povprečno oceno 2,6 

(srednje veliko disciplinskih problemov) in pripovedovanje s povprečno oceno 2,6 

(srednje veliko disciplinskih problemov). 

Učitelji predmetne stopnje imajo največ disciplinskih problemov pri praktičnih 

(operacijskih) metodah dela, saj so povprečno pogostost disciplinskih problemov 

ocenili s 4,0 (veliko disciplinskih problemov), temu sledi delo z gradivi, ki so ga ocenili 

s povprečno oceno 3,6 (veliko disciplinskih problemov), razlaga s povprečno oceno 

2,9 (srednje veliko disciplinskih problemov), diskusija s povprečno oceno 2,4 (srednje 

veliko disciplinskih problemov), opisovanje s povprečno oceno 2,3 (malo  

disciplinskih problemov) in pripovedovanje s povprečno oceno 2,2 (malo disciplinskih 

problemov). 

Pšunder (2004) navaja, da mora učitelj svoj pouk prilagoditi učnim potrebam 

učencev. Pri tem mora dobro načrtovati učno uro in uporabiti različne oblike in 

metode dela. Učence mora aktivno vključevati v pouk in pri njih iskati močna 
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področja. Težava se velikokrat pojavi pri samostojnem delu učencev (praktične – 

operacijske metode dela in delo z gradivi), kjer učitelj težje vzpostavi disciplino ter 

red v razredu. Pri samostojnem delu učencev težje nadzira vse učence, kot če učno 

uro izvaja frontalno.  

S pomočjo rezultatov, prikazanih v tabeli 3, lahko odgovorimo na drugo raziskovalno 

vprašanje. Učitelji razredne stopnje imajo največ disciplinskih težav pri delu z gradivi, 

druge najbolj problematične metode dela so praktične (operacijske) metode dela. 

Učitelji predmetne stopnje imajo največ disciplinskih težav pri praktičnih (operacijskih) 

metodah dela, druga najbolj problematična metoda dela pa je metoda dela z gradivi. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, v kolikšni meri učitelje razredne in predmetne 

stopnje motijo posamezna neprimerna vedenja. 

Tabela 4: V kolikšni meri učitelje razredne in predmetne stopnje motijo posamezna neprimerna 

vedenja 

Neprimerno vedenje 1 2 3 4 5  

f f% f f% f f% f f% f f% M  

Govorjenje brez 

dovoljenja 

Učitelji 

razredne 

stopnje 

0 0 0 0 6 20,0 12 40,0 12 40,0 4,2 

 

 

 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

0 0 0 0 8 26,7 8 26,7 14 46,7 4,2 

 

Seganje v učiteljevo 

besedo 

Učitelji 

razredne 

stopnje 

0 0 0 0 3 10,0 13 43,3 14 46,7 4,4 

 

 Učitelji 

predmetne 

stopnje 

0 0 0 0 5 16,7 10 33,3 15 50,0 4,3 

 

Klepetanje z drugimi 

učenci 

Učitelji 

razredne 

stopnje 

0 0 0 0 9 30,0 13 43,3 8 26,7 4,0 

 

 Učitelji 

predmetne 

stopnje 

0 0 0 0 10 33,3 15 50,0 5 16,7 3,8 
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Odgovarjanje 

učitelju 

Učitelji 

razredne 

stopnje 

0 0 0 0 0 0 6 20,0 24 80,0 4,8 

 

 Učitelji 

predmetne 

stopnje 

0 0 0 0 5 16,7 18 60,0 7 23,3 4,1 

 

Neupoštevanje 

šolskih pravil 

Učitelji 

razredne 

stopnje 

0 0 0 0 2 6,7 12 40,0 16 53,3 4,5 

 

 Učitelji 

predmetne 

stopnje 

0 0 0 0 0 0 13 43,3 17 56,7 4,6 

 

Neumestno 

govorjenje 

Učitelji 

razredne 

stopnje 

0 0 0 0 4 13,3 16 53,3 10 33,3 4,2 

 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

0 0 4 13,3 6 20,0 14 46,7 6 20,0 3,7 

 

Povzročanje hrupa Učitelji 

razredne 

stopnje 

0 0 0 0 12 40,0 13 43,3 5 16,7 3,8 

 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

0 0 6 20,0 10 33,3 12 40,0 2 6,7 3,3 

 

Kljubovanje  Učitelji 

razredne 

stopnje  

0 0 0 0 7 23,3 12 40,0 11 36,7 4,1 

 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

0 0 0 0 6 20,0 10 33,3 14 46,7 4,3 

 

Neprimerne šale Učitelji 

razredne 

stopnje 

0 0 0 0 7 23,3 13 43,3 10 33,3 4,1 

 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

0 0 2 6,7 10 33,3 8 26,7 10 33,3 3,9 
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Sanjarjenje in 

odsotnost 

Učitelji 

razredne 

stopnje 

4 13,3 3 10,0 20 66,7 3 10,0 0 0 2,7 

 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

0 0 6 20,0 17 56,7 4 13,3 3 13,3 3,1 

 

Legenda: 1 – sploh me ne moti, 2 – me ne moti, 3 – srednje me moti, 4 – moti me, 5 – zelo me moti 

Iz tabele 4 je razvidno, da učitelje razredne stopnje zelo motita neprimerni vedenji 

odgovarjanje učitelju (povprečna ocena 4,8) in neupoštevanje šolskih pravil 

(povprečna ocena 4,5). Motijo jih naslednja neprimerna vedenja: seganje v učiteljevo 

besedo (povprečna ocena 4,4), govorjenje brez dovoljenja (povprečna ocena 4,2), 

neupoštevanje šolskih pravil (povprečna ocena 4,2), kljubovanje (povprečna ocena 

4,1), neprimerne šale (povprečna ocena 4,1), klepetanje z drugimi učenci (povprečna 

ocena 4,0) in povzročanje hrupa (povprečna ocena 3,8). Najnižjo povprečno oceno 

(2,7 – malo me moti) so pripisali sanjarjenju in odsotnosti. 

Učitelje predmetne stopnje zelo moti neupoštevanje šolskih pravil (povprečna ocena 

4,6). Motijo jih naslednja neprimerna vedenja: kljubovanje (povprečna ocena 4,3), 

seganje v učiteljevo besedo (povprečna ocena 4,3), govorjenje brez dovoljenja 

(povprečna ocena 4,2), odgovarjanje učitelju (povprečna ocena 4,1), neprimerne šale 

(povprečna ocena 3,9), klepetanje z drugimi učenci (povprečna ocena 3,8) in 

neumestno govorjenje (povprečna ocena 3,7). Srednje jih moti povzročanje hrupa 

(povprečna ocena 3,3) ter odsotnost in sanjarjenje (povprečna ocena 3,1).  

Raziskava (Bibou-Nakou, Kiosseoglou in Stogiannidou, 2000), ki so jo izvedli na 

severu Grčije, je pokazala, da sta neubogljivost (govorjenje brez dovoljenja, 

prekinjanje učitelja, glasno govorjenje drugim učencem ipd.) ter neupoštevanje pravil 

vedenja (zapuščanje svojega prostora ter neposvečanje delu v razredu) največja in 

po intenziteti najhujša disciplinska problema v šoli. 
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5.9  Disciplinske težave, s katerimi se največkrat spopadajo 
učitelji razredne in predmetne stopnje 

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju (R3) nas je zanimalo, s katerimi disciplinskimi 

težavami se učitelji največkrat spopadajo pri poučevanju. 

Tabela 5: Disciplinske težave, s katerimi se največkrat spopadajo učitelji predmetne in razredne 

stopnje 

Neprimerno vedenje Učitelji razredne stopnje Učitelji predmetne stopnje 

f f% f f% 

Govorjenje brez dovoljenja 18 16,4 24 22,6 

Seganje v učiteljevo besedo 21 19,1 8 7,5 

Klepetanje z drugimi učenci 14 12,7 22 20,8 

Odgovarjanje učitelju 9 8,2 3 2,8 

Neupoštevanje šolskih pravil 18 16,4 19 17,9 

Neumestno govorjenje 7 6,4 11 10,4 

Povzročanje hrupa 9 8,2 5 4,7 

Kljubovanje 2 1,8 3 2,8 

Neprimerne šale 5 4,5 3 2,8 

Sanjarjenje in odsotnost 7 6,4 8 7,5 

SKUPAJ 110 100 106 100 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da se učitelji razredne stopnje pri poučevanju največkrat 

srečujejo s seganjem učencev v učiteljevo besedo (19,1 % vseh odgovorov), sledita 

še govorjenje brez dovoljenja in neupoštevanje šolskih pravil (16,4 % vseh 

odgovorov) ter klepetanje z drugimi učenci (12,7 % vseh odgovorov).  

Učitelji predmetne stopnje pa se pri poučevanju največkrat spopadajo z govorjenjem 

učencev brez dovoljenja (22,6 % vseh odgovorov), klepetanjem z drugimi učenci 

(20,8 % vseh odgovorov) ter z neupoštevanjem šolskih pravil (17,9 % vseh 

odgovorov). Kyriacou (1997, str. 104) kot najpogostejša neprimerna vedenja pri 

pouku navaja: klepetanje ali poseganje v besedo, povzročanje hrupa, nepozornost, 

pozabljanje domačih nalog, sprehajanje po razredu brez vzroka, nagajanje sošolcem 

in zamujanje pouka. V naši raziskavi sta se kot najpogostejši neprimerni vedenji 

izkazala klepetanje z drugimi učenci in seganje v učiteljevo besedo. 
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Na podlagi rezultatov, ki so prikazani v tabeli 5, lahko odgovorimo na tretje 

raziskovalno vprašanje. Učitelji razredne stopnje se največkrat spopadajo s 

seganjem učencev v učiteljevo besedo, govorjenjem brez dovoljenja in 

neupoštevanjem šolskih pravil ter s klepetanjem z drugimi učenci. Učitelji predmetne 

stopnje pa imajo največ težav z govorjenjem učencev brez dovoljenja, s klepetanjem 

posameznikov z drugimi učenci in z neupoštevanjem šolskih pravil. 

5.10 Najpogostejši ukrepi učiteljev razredne in predmetne stopnje v 
primeru neprimernega vedenja 

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju (R4) so nas zanimali ukrepi anketiranih učiteljev 

v primeru neprimernega vedenja. 

 

Graf 11: Ukrepi učiteljev razredne in predmetne stopnje v primeru neprimernega vedenja 

Legenda: a – Uveljavljam pravila vedenja in ga usmerjam k pravilnim rešitvam in primernemu 
vedenju., b – Skupaj z učencem se pogovoriva in poiščeva rešitev za odpravo neprimernega vedenja., 
c – Prevzamem popoln nadzor nad učencem in ga ustrezno kaznujem., d – Drugo  
 

Kot je razvidno iz grafa 11, so anketirani učitelji razredne in predmetne stopnje na 

vprašanje o tem, kako največkrat ukrepajo v primeru neprimernega vedenja učenca, 

ki ga ne tolerirajo, odgovarjali podobno. Večina učiteljev razredne in predmetne 

stopnje deluje po principu zmernega nadzora. V primeru neprimernega vedenja 

učenca se namreč najprej pogovori z učencem in skupaj poišče rešitev za odpravo 

neprimernega vedenja. Za ta odgovor se je odločilo 38 (64 %) anketiranih učiteljev. 
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Tretjina učiteljev predmetne stopnje (10) in 8 učiteljev razredne stopnje (27 %) 

največkrat v primeru neprimernega vedenja ukrepa tako, da uveljavlja pravila 

vedenja in učence usmerja k pravilnim rešitvam in primernemu vedenju. Po dva 

učitelja (3 %) razredne in predmetne stopnje pa največkrat ukrepata tako, da 

prevzameta popoln nadzor nad učencem in ga ustrezno kaznujeta. 

Wolfang (1991) meni, da se učitelji, ki delujejo po principu šibkega nadzora, 

poslužujejo tehnik, ki terjajo minimalno kontrolo in omogočajo učencu, da sam poišče 

rešitev. Učitelj pri tem uporablja nebesedno signaliziranje in nevelelne povedi. 

Glasser (1991) zagovarja pristop zmernega nadzora in meni, da mora učitelj najprej 

ustaviti učenca, ki se vede neprimerno ter ga soočiti. Postaviti mu mora vprašanja o 

vedenju ter zahtevati, da prevzeme odgovornost za spremembo neprimernega 

vedenja. Soočiti ga mora s posledicami. 

Pšunder (2004) navaja, da je vloga učitelja v pristopu intenzivnega nadzora ta, da 

prevzame kontrolo nad vedenjem učencev. Določiti mora seznam (ne)primernih 

vedenj, pozitivne in negativne posledice, ki bodo sledile ob spoštovanju oz. kršenju, 

ter kaznovanje. 

V nadaljevanju nas je zanimalo še, katerih disciplinskih pristopov se učitelji 

največkrat poslužujejo pri obravnavi disciplinskega problema. 

 

Graf 12: Disciplinski pristopi učiteljev pri obravnavi problema 
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Iz grafa 12 je razvidno, da so učitelji razredne in predmetne stopnje na vprašanje o 

tem, kateri disciplinski pristop v primeru neprimernega vedenja, uporabljajo 

največkrat pri obravnavi disciplinskega problema, odgovarjali podobno. Večina 

anketiranih učiteljev razredne in predmetne stopnje (70 %) se poslužuje pristopa 

zmernega nadzora, pri katerem sta za nadzor učenčevega vedenja odgovorna tako 

učitelj kot učenec. Derikus (1972) zagovarja pristop zmernega nadzora in meni, da 

se učenec velikokrat vede neprimerno, ker ni sprejet v skupino. Če mu bo učitelj v 

oporo pri vključevanju, bo učenec sam spremenil svoje neprimerno vedenje. 

Pristop popolnega nadzora, pri katerem učitelj prevzame popoln nazor nad učenci, 

največkrat uporablja 9 (30 %) učiteljev predmetne stopnje in 7 (23 %) učiteljev 

razredne stopnje. Pristop šibkega nadzora, pri katerem je učenčeva avtonomija 

največja, učiteljeva moč in nadzor pa sta minimalna, pa izmed anketiranih največkrat 

uporabljata dva učitelja, en (2 %) učitelj razredne stopne in en (2 %) učitelj 

predmetne stopnje. 

Poznavanje in razumevanje disciplinskih pristopov je pri opravljanju učiteljskega 

poklica zelo pomembno. Pravilna izbira disciplinskih pristopov omogoča, da učenci 

odrastejo in dosežejo bolj socializirano in odgovorno vedenje. Učitelj naj bi pri 

odzivanju na posameznikovo neprimerno vedenje sprva uporabil tehnike, ki terjajo 

minimalno kontrolo in učencu dopustil največjo stopnjo avtonomije ter mu s tem 

omogočil, da sam spremeni svoje vedenje. V primeru neuspeha pa bi uporabljal 

tehnike, ki terjajo več učiteljeve kontrole, vse dokler ne bi dosegel primernega 

učenčevega vedenja (Pšunder, 2004). 

V nadaljevanju smo učitelje povprašali, kako najpogostejše ravnajo v primeru 

neprimernega vedenja. 
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Graf 13: Najpogostejše ravnanje učiteljev v primeru neprimernega vedenja učencev 

Legenda:  
a – Učenca najprej opozorim in seznanim s posledicami, ki sledijo v primeru, da bo z neprimernim 
vedenjem nadaljeval. Potem ga kaznujem.  
b – Učenca takoj, ko ugotovim, da se vede neprimerno, kaznujem v skladu z razrednimi pravili.  
c – Učenca opozorim in mu razložim, zakaj njegovo vedenje ni primerno. V kolikor nadaljuje z 
neprimernim vedenjem, ga kaznujem.  
d – Učenca najprej opozorim in mu razložim, zakaj njegovo vedenje ni primerno, vendar ga ne 
kaznujem.  
e – Drugo. 
 

Iz grafa 13 je razvidno, da so učitelji razredne in predmetne stopnje na vprašanje o 

tem, kako najpogosteje ravnajo v primeru neprimernega vedenja učencev, 

odgovarjali podobno. Večina učiteljev razredne in predmetne stopnje učenca opozori 

in mu razloži, zakaj njegovo vedenje ni primerno. V kolikor učenec nadaljuje z 

neprimernim vedenjem, ga kaznujejo. Ti učitelji se torej največkrat poslužujejo 

pristopa zmernega nadzora. Za ta odgovor se je odločila večina anketiranih učiteljev 

(57 %). 29 % anketiranih učiteljev predmetne stopnje in razredne stopnje učenca 

najprej opozori in mu razloži, zakaj njegovo vedenje ni primerno. V kolikor učenec 

nadaljuje z neprimernim vedenjem, ga kaznujejo. Najmanj učiteljev pa najpogostejše 

ravna tako, da učenca takoj, ko ugotovi, da se vede neprimerno, kaznuje v skladu z 

razrednimi pravili. Za ta odgovor se je odločilo 9 (15 %) anketiranih učiteljev. 

Na podlagi odgovorov učiteljev razredne in predmetne stopnje, ki so predstavljeni v 

grafih 12, 13 in 14, lahko odgovorimo na četrto raziskovalno vprašanje. Učitelji 

razredne in predmetne stopnje v primeru neprimernega vedenja učencev 

najpogostejše ukrepajo tako, da se skupaj z učencem pogovorijo in poiščejo rešitev 
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za odpravo neprimernega vedenja. Učencu razložijo, zakaj njegovo vedenje ni 

primerno, in ga tudi ustrezno kaznujejo, v kolikor nadaljuje z neprimernem vedenjem. 

Pri tem največkrat uporabijo pristop zmernega nadzora, pri katerem sta za nadzor 

učenčevega vedenja in odgovorna tako učitelj kot učenec.  

V tabeli 6 so predstavljeni rezultati učiteljev razredne in predmetne stopnje, na 

vprašanje o tem, kako pogosto uporabljajo posamezne navedene oblike kazni. 

Tabela 6: Kako pogosto učitelji uporabljajo posamezne oblike kazni 

Oblika kazni 1 2 3 4 5  

f f % f f % f f % f f % f f % M  

Graja Učitelji 

razredne 

stopnje 

8 26,7 7 23,3 7 23,3 6 20,0 2 6,7 2,6 

 

 

 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

2 6,7 0 0 12 40,0 8 26,7 8 26,7 3,7 

 

Grožnja Učitelji 

razredne 

stopnje 

18 60,0 9 30,0 3 10,0 0 0 0 0 1,5 

 

 Učitelji 

predmetne 

stopnje 

9 30,0 7 23,3 9 30,0 5 16,7 0 0 2,3 

 

Molk  Učitelji 

razredne 

stopnje 

12 40,0 5 16,7 8 26,7 5 16,7 0 0 2,3 

 

 Učitelji 

predmetne 

stopnje 

12 40,0 7 23,3 5 16,7 6 20,0 0 0 2,2 

 

Posmehovanje  Učitelji 

razredne 

stopnje 

20 66,7 10 30,3 0 0 0 0 0 0 1,3 

 

 Učitelji 

predmetne 

stopnje 

26 86,7 4 13,3 0 0 0 0 0 0 1,1 

 

Obremenilne 

kazni 

Učitelji 

razredne 
18 60,0 8 26,7 4 13,3 0 0 0 0 1,5 
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stopnje 

 Učitelji 

predmetne 

stopnje 

12 40,0 10 33,3 2 6,7 6 20,0 0 0 2,1 

 

Odtegovanje 

ljubezni in 

pozornosti 

Učitelji 

razredne 

stopnje 

14 46,7 9 30,0 7 23,3 0 0 0 0 1,8 

 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

25 83,3 3 10,0 2 6,7 0 0 0 0 1,2 

 

Poravnava 

povzročene 

škode 

Učitelji 

razredne 

stopnje 

14 46,7 10 33,3 6 20,0 0 0 0 0 1,7 

 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

10 33,3 12 40,0 8 26,7 0 0 0 0 1,9 

 

Fizično 

kaznovanje  

Učitelji 

razredne 

stopnje  

30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Učitelji 

predmetne 

stopnje 

30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Legenda: 1 – nikoli, 2 – redko kdaj, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto 

Iz tabele 6 lahko razberemo, da učitelji razrednega pouka učence občasno kaznujejo 

z grajo (povprečna ocena 2,6). Redkokdaj jih kaznujejo z molkom (povprečna ocena 

2,3), z odtegovanjem ljubezni (povprečna ocena 1,8), s poravnavo povzročene 

(materialne) škode (povprečna ocena 1,7), z obremenilnimi kaznimi (povprečna 

ocena 1,5) in z grožnjo (povprečna ocena 1,5). Nikoli jih ne kaznujejo s 

posmehovanjem (povprečna ocena 1,3) in fizičnim kaznovanjem (povprečna ocena 

1), ki je v Sloveniji od leta 1870 zakonsko prepovedano. 

Učitelji predmetne stopnje učence pogosto kaznujejo z grajo (povprečna ocena 3,7). 

Redkokdaj pa jih kaznujejo z grožnjo (povprečna ocena 2,3), z molkom (povprečna 

ocena 2,2), z obremenilnimi kaznimi (povprečna ocena 2,1) in s poravnavo 

povzročene (materialne) škode (povprečna ocena 1,9). Enako kot učitelji razrednega 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Jana Zajc; VZPOSTAVLJANJE DISCIPLINE V SODOBNI OSNOVNI ŠOLI 

 

59 

 

pouka pa jih nikoli ne kaznujejo s posmehovanjem (povprečna ocena 1,2) in z 

fizičnim kaznovanjem (povprečna ocena 1). 

Kroflič (2011) vidi kazen kot sredstvo, ki ga moramo uporabiti, ko se vzgajana oseba 

ne vede primerno in ji s tem želimo jasno sporočiti, da je njeno ravnanje nedopustno. 

Vedno obsodimo dejanje in osebi na različne načine pokažemo, da njenega ravnanja 

ne toleriramo. Peček Čuk in Lesar (2009) poudarjata, da verbalno kaznovanje nima 

fizičnih posledic, so pa zato zakoreninjene in težko odpravljive. Vsekakor pusti 

boleče posledice. Duševne kazni navzven niso vidne, v posamezniku pa so globoko 

zakoreninjene in težko odpravljive (Foucalt, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Jana Zajc; VZPOSTAVLJANJE DISCIPLINE V SODOBNI OSNOVNI ŠOLI 

 

60 

 

6 SKLEP 

 

V diplomskem delu smo želeli raziskati in prikazati, kako učitelji razredne in 

predmetne stopnje v sodobni osnovni šoli delujejo preventivno, s katerimi 

disciplinskimi težavami se največkrat spopadajo, katere tehnike discipliniranja 

uporabljajo največkrat, da v razredu vzpostavijo disciplino, ter kateri so najpogostejši 

ukrepi učiteljev v primeru neprimernega vedenja učencev.  

V teoretičnem delu smo naprej definirali pojem disciplina. Natančno smo opredelili 

preventivno disciplino in njena temeljna področja ter korektivno disciplino. Opisali 

smo tri šole psihološkega mišljenja in natančno opredelili disciplinske pristope. V šoli 

pa se navkljub dobremu preventivnemu delovanju ne moremo izogniti neprimernemu 

vedenju, zato smo razložili tudi, kaj je neprimerno vedenje, in podrobneje predstavili 

neprimerno govorjenje in kričanje ter nasilno vedenje. Z neprimernim vedenjem je 

tesno povezana kazen, ki smo jo predstavili v četrtem poglavju. Predstavili smo tudi 

oblike kaznovanja. 

V empiričnem delu smo analizirali rezultate, ki smo jih pridobili z anketiranjem 

osnovnošolskih učiteljev in učiteljic razredne in predmetne stopnje. Skupno je v 

raziskavi sodelovalo 60 učiteljev in učiteljic, od tega jih polovica poučuje na razredni 

stopnji in druga polovica na predmetni stopnji. Rezultate anketirancev smo med 

seboj primerjali in ugotavljali, ali obstajajo razlike med razrednimi in predmetnimi 

učitelji. Ugotovili smo, da večina učiteljev (37) razredne in predmetne stopnje največ 

pozornosti posveča področju preventivne discipline, ki temelji na dobri učni pripravi in 

zanimivem pouku. Prav tako se večini anketiranih učiteljev (35) zdi to področje 

preventivne discipline najpomembnejše. V razredu večinoma vsi (46 od 60 

anketiranih) učitelji vedno zagotavljajo prijetno in sproščeno razredno klimo. Prav 

tako pomembnost razredne klime povprečno ocenjujejo kot zelo pomembno. Večina 

učiteljev (40 %) se največkrat poslužuje dela v skupinah in praktičnih metod dela in 

frontalne razlage (38 %). Svoj pouk ocenjujejo učitelji razredne in predmetne stopnje 

kot zanimiv. Prav vsi anketirani učitelji imajo v razredu jasna pravila, s katerimi so 

seznanjeni vsi učenci. Pri pisanju razrednih pravil je večina (49 od skupno 60) 

anketiranih učiteljev vključila tudi učence. Ugotovili smo, da so pri skoraj vseh (27 od 
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30 anketiranih) razrednih učiteljih pri pisanju pravil sodelovali tudi učenci, medtem ko 

13 (43 %) učiteljev predmetne stopnje v proces pisanja pravil ni vključilo učencev.  

Učitelji razredne in predmetne stopnje se največkrat srečujejo s podobnimi 

disciplinskimi težavami. Izkazalo se je, da imajo učitelji razredne stopnje največ težav 

s seganjem učencev v njihovo besedo, govorjenjem učencev brez dovoljenja in 

neumestnim govorjenjem. Učitelji predmetne stopnje pa se največkrat soočajo z 

govorjenjem brez dovoljenja, neupoštevanjem šolskih pravil in neumestnim 

govorjenjem. Največ disciplinskih težav imajo učitelji razredne stopnje pri delu z 

gradivi in pri praktičnih (operacijskih) metodah dela. Podobno smo ugotovili tudi za 

učitelje predmetne stopnje, za katere se je izkazalo, da imajo največ disciplinskih 

težav pri praktičnih (operacijskih) metodah dela in pri delu z gradivi. Pri tem jih najbolj 

moti neupoštevanje šolskih pravil, seganje v učiteljevo besedo, govorjenje brez 

dovoljenja in neumestno govorjenje.  

Ugotovili smo, da se večina učiteljev (42 od 60 anketiranih) največkrat poslužuje 

pristopa zmernega nadzora, pri katerem sta za nadzor učenčevega odgovorna tako 

učitelj kot učenec. V primeru neprimernega vedenja učenca večina anketiranih 

učiteljev (38 od 60 anketiranih) ravna tako, da se najprej pogovori z učencem in 

skupaj poiščejo rešitev za odpravo neprimernega vedenja. Ugotovili smo, da učitelji 

razredne stopnje občasno učence kaznujejo z grajo in redkokdaj z molkom in 

poravnavo povzročene (materialne) škode, medtem ko učitelji predmetne stopnje 

pogosto učence kaznujejo z grajo in redkokdaj z grožnjo in molkom.  

Rezultati, ki smo jih pridobili z anketiranjem učiteljev z ugotavljanjem vzpostavljanja 

discipline v sodobni osnovni šoli, lahko služijo kot osnova za nadaljnje raziskovanje 

na področju vzpostavljanja discipline. Predstavljajo lahko izhodišče za predloge za 

izboljšave na področju discipline v šoli in preventivnega delovanja.  
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8 PRILOGA 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE IN UČITELJICE OSNOVNE ŠOLE 

Spoštovani, 

sem Jana Zajc, študentka kemije in biologije, programa dvopredmetni učitelj na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam diplomsko nalogo o vzpostavljanju 

discipline v sodobni osnovni šoli. Zavedam se, da je disciplina zelo pomembna pri 

doseganju učnih ciljev in da velikokrat predstavlja učiteljem velik izziv. Prosim vas, da 

rešite anketni vprašalnik, ki je anonimen in bo uporabljen zgolj v študijske namene, in 

mi s tem pomagate pri izvedbi raziskave. Že vnaprej se vam zahvaljujem za 

sodelovanje. 

1. Ali v razredu zagotavljate prijetno, sproščeno in spodbudno razredno klimo? 

a) Da, vedno. 

b) Ne, nikoli. 

c) Včasih.  

 

2. Kako pomembno se vam zdi, da v razredu vlada prijetna, sproščena in 

spodbudna razredna klima? (1 – nepomembno, 5 – zelo pomembno) 

 

1     2     3     4     5 

 

3. Katerih oblik in metod dela se največkrat poslužujete pri pouku? 

a) Frontalno in razlage. 

b) Delo v skupinah in praktične metode dela. 

c) Delo v parih in demonstracija. 

d) Drugo:____________________________________________________ 
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4. Kako zanimiv ocenjujete svoj pouk? (1 – nezanimiv, 5 – zelo zanimiv) 

 

1   2   3   4   5 

 

5. Ali imate v razredu jasna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi učenci? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

Če ste odgovorili z DA, prosimo odgovorite še na spodnji vprašanji.  

1.5  Ali so pri pisanju razredih pravil sodelovali tudi učenci?  

a) Da. 

b) Ne. 

 

1.6  Ali imate razredna pravila obešena na vidnem mestu v učilnici? 

a) Da. 

b) Ne.  

 

6. Katero izmed področij preventivne discipline se vam zdi najpomembnejše? 

a) Prijetna, sproščena in spodbudna razredna klima. 

b) Dobra priprava na učno uro in zanimiv pouk. 

c) Jasna pravila in ukrepi v primeru kršenja. 
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7. Kateremu področju preventivne discipline posvečate največ pozornosti? 

a) Prijetni, sproščeni in spodbudni razredni klimi. 

b) Dobri pripravi na učno uro in zanimivemu pouku. 

c) Jasnim pravilom in ukrepom v primeru kršenja. 

 

8. Obkrožite disciplinske težave, s katerimi se spopadate pri poučevanju. 

a) Govorjenje brez dovoljenja. 

b) Seganje v učiteljevo besedo. 

c) Klepetanje z drugimi učenci. 

d) Odgovarjanje učitelju. 

e) Neupoštevanje šolskih pravil. 

f) Neumestno govorjenje. 

g) Povzročanje hrupa. 

h) Kljubovanje. 

i) Neprimerne šale. 

j) Sanjarjenje in odsotnost. 

Drugo:______________________________________________________________ 
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9. Ocenite pogostost disciplinskih problemov pri svojem pouku za posamezne učne 

metode dela. (1 – nimam disciplinskih problemov, 5 – imam veliko disciplinskih 

problemov)  

Razlaga   1    2    3    4    5 

Pripovedovanje   1    2    3    4    5 

Opisovanje   1    2    3    4    5 

Diskusija   1    2    3    4    5 

Praktične (operacijske) metode dela     1    2    3    4    5 

Delo z gradivi                                         1    2    3    4    5 

 

10. Opredelite, v kolikšni meri vas motijo posamezna neprimerna vedenja. (1 – me ne 

moti, 5 – zelo me moti) 

Govorjenje brez dovoljenja 1    2    3    4    5 

Seganje v učiteljevo besedo 1    2    3    4    5 

Klepetanje z drugimi učenci 1    2    3    4    5 

Odgovarjanje učitelju 1    2    3    4    5 

Neupoštevanje šolskih pravil 1    2    3    4    5 

Neumestno govorjenje 1    2    3    4    5 

Povzročanje hrupa 1    2    3    4    5 

Kljubovanje 1    2    3    4    5 

Neprimerne šale 1    2    3    4    5 

Sanjarjenje in odsotnost 1    2    3    4    5 

 

11. Kako ravnate v primeru neprimernega vedenja učenca, ki ga ne tolerirate? 

a) Uveljavljam pravila vedenja in ga usmerjam k pravilnim rešitvam in 

primernemu vedenju. 

b) Skupaj z učencem se pogovoriva in poiščeva rešitev za odpravo 

neprimernega vedenja. 

c) Prevzamem popoln nadzor nad učencem in ga ustrezno kaznujem. 
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d) Drugo:_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. Kateri disciplinski pristop največkrat uporabljate pri obravnavi disciplinskega 

problema? 

a) Pristop šibkega nadzora, pri katerem je učenčeva avtonomija največja, 

učiteljeva moč in nadzor pa sta minimalna. 

b) Pristop zmernega nadzora, pri katerem sta za nadzor učenčevega vedenja 

odgovorna tako učitelj kot učenec. 

c) Pristop intenzivnega nadzora, pri katerem učitelj prevzame popoln nadzor nad 

učenci. 

 

13. Kako najpogosteje ravnate v primeru neprimernega vedenja učencev? 

a) Učenca najprej opozorim in seznanim s potencialnimi posledicami, ki sledijo v 

primeru, da bo z neprimernim vedenjem nadaljeval. Potem ga kaznujem. 

b) Učenca takoj, ko ugotovim, da se vede neprimerno, kaznujem v skladu z 

razrednimi pravili. 

c) Učenca opozorim in mu razložim, zakaj njegovo vedenje ni primerno. V kolikor 

nadaljuje z neprimernim vedenjem, ga kaznujem. 

d) Učenca najprej opozorim in mu razložim, zakaj njegovo vedenje ni primerno, 

vendar ga ne kaznujem. 

e) Drugo:_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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14. Kako pogosto uporabljate navedene oblike kazni? (1 – nikoli, 5 – zelo pogosto) 

Graja 1    2    3    4    5 

Grožnja 1    2    3    4    5 

Molk 1    2    3    4    5 

Posmehovanje 1    2    3    4    5 

Obremenilne kazni 1    2    3    4    5 

Odtegovanje ljubezni in pozornosti 1    2    3    4    5 

Poravnava povzročene (materialne) škode 1    2    3    4    5 

Fizično kaznovanje 1    2    3    4    5 

Drugo:_____________________________________ 1    2    3    4    5 

 

Prosim vas še za nekaj osebnih podatkov: 

15. Na kateri stopnji poučujete? (obkroži) 

   a)  Razredna stopnja. 

   b)  Predmetna stopnja. 

 

16. Kateri je vaš naziv? 

    a)  Mentor. 

    b)   Svetovalec.  

    c)   Svetnik. 

    d)   Brez naziva. 
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17. Koliko let delovne dobe imate v šolskem sistemu? 

a) Do 10 let. 

b) 10–20 let. 

c) 20–30 let. 

d) Več kot 30 let. 

 

 

 


