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POVZETEK  

Razrednik je vloga, ki jo prevzame večina učiteljev na predmetni stopnji osnovne šole. To je 

odgovorno in zahtevno delo, ki dopušča malo časa za samo pedagoško delo z oddelčno 

skupnostjo. 

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu je najprej predstavljena vloga 

učitelja in njegove potrebne kvalitete, saj Pšunder (2006) meni, da je vsak razrednik najprej 

učitelj. Nato smo opredelili tudi vlogo razrednika in naloge, ki jih s svojim nazivom odgovorno 

prevzema. Naloge smo podrobneje opisali s pomočjo različnih avtorjev. V nadaljevanju smo se 

osredotočili na pedagoške naloge razrednika, ki so bile tudi osrednja vsebina našega 

raziskovanja. Teoretično smo raziskali, kako se razredniki pripravljajo in kako izvajajo 

razredne ure ter po katerih vzgojnih strategijah posegajo za učinkovito vodenje oddelčne 

skupnosti tako preventivno kot kurativno.  

V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika pridobili odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. Zanimalo nas je, kako pomembne so razrednikom pedagoške naloge, 

kako se pripravljajo na razredne ure, kdo jim pri tem pomaga in na kakšen način jih realizirajo. 

Želeli smo dobiti povratno informacijo tudi o pogostosti in uspešnosti izvajanja določenih 

vsebin na urah oddelčne skupnosti. Zanimalo nas je še, katere metode uporabljajo za učinkovito 

komunikacijo in katere, ko je ta neuspešna in se v oddelčni skupnosti začnejo pojavljati 

konflikti. Na koncu anketnega vprašalnika smo dali razrednikom možnost za njihovo splošno 

mnenje o razredništvu, na katerega so se v veliki meri odzvali. Odgovore smo skrbno 

interpretirali in primerjali s podobnimi raziskavami ter primeri dobre prakse. 

 

Ključne besede: razredništvo, razrednik, predmetna stopnja, pedagoške naloge razrednika, ure 

oddelčne skupnosti, vzgojne strategije v razredu. 
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ABSTRACT  

A class teacher is a role most teachers acquire in specific subjects level of primary school. It is 

a responsible and demanding task, which allows little time for the pedagogical work with the 

class itself. 

Diploma thesis is divided into two parts. In the theoretical part the class teacher’s role and the 

necessary qualities are presented, since according to Pšunder (2006) every class teacher is 

primarily a teacher. Later we have also determined the class teacher’s role and tasks he or she 

responsibly acquires with his or her role. The tasks were thoroughly described using sources by 

various authors. Further on we have focused on pedagogical tasks of the class teacher, which 

were also the focal point of our research. We have theoretically researched how class teachers 

prepare and how they execute class meetings and also which educational methods they use for 

effective class management, both preventive and curative. 

In the empirical part we have acquired answers to our research questions using a survey 

questionnaire. We wanted to learn how important pedagogical tasks were to class teachers, how 

they prepare for class meetings and who helps them and in what way do they realise them. We 

wanted to receive feedback on frequency and effectiveness of performing certain contents at 

class meetings. We also wanted to know which methods they use for effective communication 

and which when communication is not effective and conflicts in class start to emerge. At the 

end of the survey questionnaire we gave class teachers an option to express their general opinion 

on class teaching and most of them responded. The answers were carefully interpreted and 

compared to similar researches and examples of good practice.  

 

Key words: class teaching, class teacher, specific subject level, class teacher’s pedagogical 

tasks, class meetings, educational strategies in class. 
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UVOD 

Eden izmed mojih glavnih razlogov za izbiro študija dvopredmetnega učitelja je bilo upanje, da 

bom nekoč prevzela vlogo razredničarke. Svoje delo sem si namreč predstavljala kot vlogo, ki 

jo opišejo Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v 

osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih (2005): »Razrednik je učenčev prvi učitelj, 

na katerega se ima pravico nasloniti, ga nagovoriti, ko gre za vprašanja njegovega počutja in 

vsakdanjega življenja v razredu in na šoli« (str. 6). Zavedam se, da je naloga zahtevna in 

odgovorna, kar poudarjajo različni avtorji (Pušnik, Žarkovič Adlešič in Bizjak (2000); Žagar 

idr. 2001; Zorko 2005; Ažman 2012). Na Pedagoški fakulteti sem zato pričakovala, da bom v 

času študija dobila napotke in smernice, ki mi bodo v pomoč pri prvem srečanju s to vlogo in 

njenem izoblikovanju. Izkazalo se je, da je velik poudarek na izobraževanju strokovnega 

znanja, o razredništvu pa ni skoraj nobenega govora.  

Zorko (2005) meni, da je naloga razrednika zahtevnejša kot naloga učitelja in poleg tega 

poudarja dejstvo, da so vsi razredniki tudi učitelji, obratno pa ne velja. Še več. Meni namreč, 

da vsi učitelji niti niso primerni za vlogo razrednika. 'Primernost' je odvisna predvsem od 

osebnostnih značilnosti in iznajdljivosti posameznega učitelja, ki to vlogo prevzame.  

Zaradi želje po vedenju, na kakšen način delujejo razredniki predmetne stopnje v slovenskih 

osnovnih šolah, sem želela to temo podrobneje raziskati. Zanimalo me je, koliko časa si 

razredniki uspejo vzeti za posameznega učenca in koliko za delovanje oddelčne skupnosti kot 

celote. V diplomskem delu je zato predstavljena vloga razrednika s poudarkom na njegovih 

pedagoških nalogah. V prvem delu je predstavljena s pomočjo različnih teoretičnih izsledkov, 

v drugem delu pa kot interpretacija anketnega vprašalnika, ki so ga reševali razredniki 

predmetne stopnje osnovnih šol po Sloveniji. Slednja nazorno prikazuje količino vloženega 

dela s strani razrednikov in njihovo zavedanje, da je naloga zahtevna in odgovorna, kar je 

skladno tudi s teorijo. Svojo pripravljenost in željo za dobrobit učencev namreč v svojem delu 

izražajo tudi Žagar idr. (2001), ki poudarjajo pomembnost skrbi, uspešnosti, dobrega počutja in 

osebne sreče učenca v času vzgojno-izobraževalnega procesa.  
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 UČITELJ 

1.1 Opredelitev vloge učitelja 

V svetu nimamo splošno veljavnih idealov človeka, niti jih ne moremo oblikovati. Podobno 

velja tudi za oblikovanje neke splošno veljavne podobe idealnega učitelja; zmoremo pa določiti 

lastnosti dobrega učitelja. Ta se izoblikuje tako, da si pridobi kvalifikacijo, se profesionalno 

razvija, deluje funkcionalno, ima rad svoje delo in je čustveno inteligenten tj. da se s toplino 

odziva na poštenost, probleme in stiske. Iz naštetih lastnosti dobrega učitelja lahko razberemo, 

da se le-ta v šolskem prostoru pojavlja v treh vlogah: kot uslužbenec, kot strokovnjak in kot 

človek. Te tri vloge so med seboj usklajene in se vedno pojavljajo skupaj. To pomeni, da jih 

mora učitelj med seboj ves čas usklajevati. Kot uslužbenec je zavezan strukturi, ki ga je 

zaposlila. Kot strokovnjak mora biti zvest svojemu strokovnemu področju, hkrati pa biti 

pozoren na to, da zna svoja znanja ustrezno predstaviti populaciji, ki jo uči. Navsezadnje je 

učitelj človek, kar pomeni, da ima tako dobre kot nekatere slabe navade in lahko pri svojem 

delu stori napake (Pšunder, 2006).  

O zgoraj navedenih vlogah učitelja v svojem članku podrobneje piše Resman (1990), ki trdi, da 

ob učiteljevem delu nobene izmed naštetih treh vlog ni mogoče izključiti. Še več: med seboj 

naj bi bile usklajene, saj v nasprotnem primeru učitelj postaja razdvojen. Seveda je usklajenost 

odvisna od več različnih dejavnikov, na primer šolskega sistema ali predmeta, ki ga učitelj 

poučuje. Učitelj kot uslužbenec je odgovoren do nadrejenih, najprej ravnatelju. Posledično je 

upravna vloga učitelja odvisna od šolske upravne strukture. V skladu s tem ima vnaprej določen 

položaj in naloge, ki jih mora opraviti. Kakšne bodo te predpisane naloge, je odvisno od vrste 

šole in sistema upravljanja. Bolj kot je šola demokratizirana, bolj pogosto se učitelj samostojno 

odloča, uvaja novitete, individualizira in diferencira. V nasprotnem primeru učitelj največkrat 

posega po predpisanih dokumentih, ki mu narekujejo način dela. To vključuje standardne 

načine dela pri pouku in uradno dovoljene učbenike ter priročnike za učitelje. Učitelj kot 

strokovnjak se mora zavedati, da se celotno šolsko delo gradi na zaupanju v njegove osebnostne 

kvalitete in strokovne sposobnosti. Učitelj ima torej določeno svobodo oz. avtonomijo in je 

odvisno od njega samega, kako ustvarjalen bo pri podajanju svoje snovi. Zopet je potrebno 

upoštevati, da je stopnja učiteljeve avtonomije odvisna od organizacije posamezne šole. Manj 

kot je pritiska na učitelja (s strani šolske uprave), večjo avtonomijo ima ta pri izbiri metod in 
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sredstev pri načrtovanju vsebin pouka. Posledično bo učitelj v takem primeru bolj ustvarjalen 

in inovativen, hkrati pa bo prevzemal tudi večjo odgovornost. Če se namreč učitelj in 

posamezna šola držita vseh predpisanih programov, je za kvaliteto odgovoren šolski sistem in 

ne posamezna šola. Gledano le s strokovnega vidika je najbolj pomembno, koliko se učenci 

naučijo. Pri večji avtonomiji šol in učiteljev se znanje učencev na različnih šolah opazno 

kvalitativno razlikuje. Navsezadnje je učitelj človek oz. oseba in osebnost. Vse njegovo delo 

naj bi bilo usmerjeno v učence, hkrati pa naj bi mu bilo omogočeno, da lahko gradi tudi na sebi. 

Od učitelja ne moremo in ne smemo pričakovati, da bo vse njegovo delo podrejeno in usmerjeno 

v učence do te mere, da se bo v celoti žrtvoval za njih. Šola bi morala učitelju dati možnost za 

uveljavljanje njegovih strokovnih zamisli, ciljev in priložnosti, da iz sebe lahko naredi to, kar 

želi, to je, da se bo tudi sam kot učitelj lahko samorealiziral. Učitelj bo v takih pogojih lahko 

razvijal svojo individualnost, strokovnost in karakter. Učitelj naj ima torej možnost, da je 

ustvarjalen ne le za in zaradi učencev, ampak tudi za in zaradi sebe. 

Pšunder (2006) meni, da je vsak razrednik najprej učitelj. Podobno se strinja tudi Bregar (2013), 

ki pravi, da vsak pedagoški delavec najprej prevzema vlogo učitelja, šele potem se lahko znajde 

tudi v vlogi razrednika. Če torej upoštevamo vse lastnosti, ki naj bi jih imel dober učitelj in 

poleg te vloge dodamo še vlogo razrednika, sklepamo, da je njegovo delo izredno zahtevno, 

pomembno, naporno in odgovorno. 

2 RAZREDNIK 

2.1 Opredelitev vloge razrednika 

Po 63. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) je razrednik 

tisti, ki »vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, 

skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma 

dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja 

druge naloge v skladu z zakonom.« 19. člen Zakona o osnovni šoli (2006) določa, da naj bi pri 

urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom obravnavali vprašanja, povezana z delom 

in življenjem učencev. Razrednik lahko tako po 51. členu ZOsn (prav tam) predlaga odvzem 

statusa učencu, ki ga v tistem trenutku sicer ima, torej status perspektivnega in vrhunskega 

športnika ali perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika. Razrednik je tudi oseba, ki 

preveri pisni predlog za izrek vzgojnega opomina. V samem postopku preverjanja opravi 

razgovore z različnimi osebami ter nato odloči, ali je situacija primerna za izrek opomina, ali 
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ne. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega 

izobraževanja (2004) v 6. členu razredniku daje pravico do seznanitve z osebnimi podatki 

posameznega učenca v njegovi oddelčni skupnosti. Še več, razrednik dokumentacijo osebnih 

podatkov tudi vodi in vnaša morebitne spremembe, ki jih starši sporočijo (prav tam, 18. člen).  

Različni avtorji (Malić 1988; Kalin 1999, 2000; Žagar idr. 2001; Ažman 2012) različno 

opredeljujejo vloge razrednika. Kalin (1999, 2000) navaja šest vidikov razrednikovih 

odgovornosti: vzgojno-pedagoški vidik, administrativno-izvajalski vidik, razsodnik in 

zagovornik, povezovalno-sodelovalni vidik, animacijsko-opazovalni vidik, pomočnik in 

svetovalec učencem. Razrednik po avtoričinem mnenju torej oblikuje in vzdržuje oddelčno 

skupnost, deluje skladno z zakonodajo, pomaga udejanjati pravice učencev, ureja odnose in 

sodelovanje z drugimi, npr. s starši in z učitelji, ter ves čas spodbuja, pomaga in svetuje. Po 

Programskih smernicah (2005) pa razrednik opravlja sedem temeljnih vlog: 

 kot povezovalec povezuje svojo oddelčno skupnost z ostalimi sistemi na šoli in izven 

nje,  

 kot vzgojitelj načrtuje in organizira situacije, v katerih učenci prevzemajo odgovornost 

za svoja ravnanja, razvijajo temeljne človeške vrednote in imajo možnost ponotranjenja 

etičnih načel, 

 kot animator spodbuja in motivira tako učence kot učitelje, da razvijajo svoje 

sposobnosti in ideje oz. prevzemajo svoj del odgovornosti, 

 kot načrtovalec skupaj z vsemi udeleženci načrtuje in evalvira delo in življenje oddelčne 

skupnosti, 

 kot posredovalec v problemskih situacijah poskrbi, da celoten proces reševanja 

konfliktov poteka konstruktivno, 

 kot informator poskrbi, da vse potrebne informacije pridejo do oseb, ki jih potrebujejo 

(učenci, starši, člani učiteljskega zbora…) in nazadnje 

 kot administrator ureja predpisano dokumentacijo tj. skrbi za zapisnike, evidence, piše 

spričevala. 

2.2 Naloge razrednika 

Zgoraj omenjene opredelitve poskušajo kar najbolje razčleniti razrednikovo vlogo in prikazati 

pestrost njegovih nalog in odgovornosti. Že pri opisih je težko ločiti vodenje oddelka od 

vodenja posameznega učenca. Ažman (2012) je v svojem delu Sodobni razrednik povzela vse 

te vloge, jih povezala z izkušnjami in jih razdelila na štiri ravni:  
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 vodenje oddelka,  

 vodenje posameznega učenca,  

 sodelovanje z različnimi deležniki v šoli in zunaj nje ter  

 skrb za lasten profesionalni razvoj. 

Pri vodenju oddelka Pušnik idr. (2000) opišejo dva skrajna primera oddelčne skupnosti. Prvi 

primer je razred individualistov, v katerem ni težav z učnim uspehom, je pa prisotno veliko 

pomanjkanje občutka za skupnost. V drugem primeru je razred izredno povezan, vendar 

prevladujejo negativni vzorci oz. so cilji napačno zastavljeni. Spremembe, ki jih razrednik v 

teh dveh in seveda v podobnih drugih primerih lahko doseže, so posledica dela z razredom v 

okviru razrednih ur. Te lahko postanejo dobra priložnost za oblikovanje kakovostne oddelčne 

skupnosti. Žagar (2001) meni, da lahko učitelj oz. razrednik izboljša svoje opazovanje učencev 

oz. posameznika, če upošteva določene napotke. Povzetek vseh napotkov je, da učitelj opazuje, 

posluša in občuti učenca iz različnih zornih kotov. Ti zorni koti so na primer odzivi učenca v 

različnih situacijah, njegov odnos v različnem socialnem okolju, iskanje in upoštevanje 

učenčevih kakovosti, spoznavanje, kakšen je učenec v resnici in kakšen bi lahko bil, izogibanje 

etiketiranju in posploševanju lastnosti učenca. Ažmanova (2012) pravi: »Vsak učenec želi, da 

ga opazijo in sprejmejo sošolci in učitelji, še posebno pa razrednik. V času šolanja potrebuje 

vodenje in spremljanje, včasih tudi pomoč in svetovanje, saj se razvija osebnostno in telesno, 

razvija svojo identiteto in samopodobo, pridobiva socialne veščine in zadovoljuje svoje 

temeljne potrebe« (str. 111). Razrednik neposredno sodeluje z različnimi deležniki, kar 

potrjujejo tudi Žagar idr. (2001), ki pravijo, da se že samo sodelovanje s starši deli na dve ravni: 

informativno in izobraževalno raven. Pomanjkljivost informativne ravni je, da je komunikacija 

predvsem enostranska, saj starši prejemajo informacije o učencu, razrednik pa od staršev ne 

izve veliko o učencu. Poznavanje učenčeve družine, njenih ambicij in možnosti je namreč 

osnova za uspešen razvoj izobraževalne ravni. Sodelovanje z drugimi deležniki, kot so 

strokovni organi na šoli in strokovne inštitucije izven šole, razrednik vzpostavi predvsem pri 

reševanju problematike. Lasten profesionalni razvoj razrednika je ključen za dobro delo 

razrednika. Podobnega mnenja je tudi Verbnik Dobnikar (2002), ki v članku Razrednik na 

stičišču različnih vlog poudarja, kako pomembno je, da zna razrednik obdržati lastno čustveno 

ravnotežje. Po njenem mora biti razrednik pozoren na to, da se preveč ne odmakne od dogajanja, 

kar se zgodi zaradi strahu pred preveliko vpletenostjo v posamezne situacije. Slednje tudi ni 

presenetljivo, saj se starši pogosto nezavedno postavijo v vlogo odvetnika svojega otroka. 
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Sporočilo razrednika čutijo kot napad na njih same in posledično je njihova komunikacija 

največkrat obrambna (Pšunder, 2006).  

V najširšem pomenu je vloga razrednika razdeljena na administrativno in pedagoško delo. 

Administrativne naloge vključujejo vpisovanje osnovnih podatkov o učencu v pedagoško 

dokumentacijo, vpisovanje ocen, spričeval, podatkov, ki prikazujejo učenčev uspeh in 

napredek. Pedagoške naloge so predvsem preprečevanje in reševanje problemov (Žagar idr., 

2001).  

V nadaljevanju je podrobneje analizirana pedagoška vloga razrednika, saj je po našem mnenju 

to vlogo najtežje definirati in jo opisati kot neko zaključeno celoto. S tem mislimo tako naloge, 

ki jih mora razrednik opravljati, različne deležnike, s katerimi mora razrednik sodelovati,  

(konfliktne) situacije, v katerih se lahko razrednik znajde, priprava in izvedba razrednih ur, 

povezovanje oddelčne skupnosti in še bi lahko naštevali. Izpostavili in podrobneje bomo 

analizirali le določene vsebine pedagoškega dela, in sicer tiste, ki so se nam zdele še posebej 

zanimive za analizo in raziskavo. 

3 PEDAGOŠKE NALOGE RAZREDNIKA 

3.1 Opredelitev pedagoških nalog razrednika 

»S pedagoškega vidika razrednik vzgaja.« (Pšunder, 2006, str. 13) Da pa to lahko počne, mora 

spoznati tako učence kot njihovo družinsko in socialno okolje. To kasneje lahko upošteva pri 

reševanju stisk posameznih učencev, njihovem razvoju ter reševanju osebnih vprašanj. Pri tem 

je izjemno pomembna pedagoška komunikacija. Ta je namreč usmerjena v razvoj učenca. 

Vedno mora biti dvosmerna in simetrična. Tako se ne vzpostavi le enakopraven odnos z vsemi 

akterji vzgojno-izobraževalne dejavnosti, pač pa se ustvarja tudi ustrezna šolska klima. Če 

razrednik razume misli, občutke, vedenje in reakcije učencev, se jim s svojo komunikacijo 

lahko zelo približa (Pšunder, 2006). 

Uspešna razrednikova pedagoška komunikacija predpostavlja razvijanje naslednjih socialnih 

veščin: 

 opazovanja in poslušanja, kot osnove za razumevanje in sprejemanje; 

 ocenjevanja in vrednotenja vzgojno-izobraževalnih situacij; 

 izražanja jasnih in enoznačnih sporočil; 

 samoocenjevanja lastnega vedenja; 
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 prenašanja idej in občutenj; s ciljem, da se pomaga učencu (staršem, učiteljem in drugim 

sodelavcem) pri premagovanju morebitnih težav in problemov (Pšunder, 2006, str. 13). 

Razrednik mora pedagoške naloge opravljati na dovolj visoki ravni. Da je lahko to delo dovolj 

strokovno, mora analizirati vzgojne in učne rezultate učencev oddelka, opravljati razvojno 

raziskovalne naloge in skrbeti za strokovno ter dosledno vodenje pedagoške dokumentacije za 

oddelek. Tak pristop vodi v uspešno vodenje pedagoškega dela in reševanje vzgojne in 

izobraževalne problematike (Žagar idr., 2001).  

Zaključki in ugotovitve analiz, razvojno-raziskovalnih nalog, opažanj in drugih dogajanj v 

oddelku mu nakazujejo vsebino in cilje, ki jih uresničuje pri: 

 vodenju, usmerjanju in svetovanju učencem ter koordiniranju pedagoškega dela v 

oddelku, 

 vodenju oddelčnega učiteljskega zbora, 

 sodelovanju s starši učencev oddelka, 

 sodelovanju s strokovnimi organi na šoli, 

 sodelovanju z delavci svetovalne službe in z vodstvom šole, 

 sodelovanju s strokovnimi in z drugimi ustanovami, ki se ukvarjajo z otroki in 

mladostniki (Žagar idr., 2001, str. 117). 

Na začetku leta mora razrednik skupaj z učenci oblikovati jasna pravila, skladna s cilji, 

zahtevami, pričakovanji in načrti, ter določiti prioritetna pravila, od katerih se ne odstopa. 

Pojasni jih učencem, vpraša po mnenju, pove tudi posledice ob neupoštevanju. Razrednik  

učencem  pojasni  svoja  pričakovanja,  prav  pa  je,  da  tudi  učenci  njemu  pojasnijo  svoja 

(Ažman, 2012). Pri tem naj določijo le nekatere naloge, načrtovanje namreč ne sme biti samo 

sebi namen. Preveč podrobno načrtovanje bi lahko hitro izgubilo smisel zaradi problemov, ki 

se pokažejo tekom šolskega leta (Žagar idr., 2001). 

Že večkrat je bilo omenjeno, da je poleg poznavanja celote, tj. spremljanja vzgojno-

izobraževalnega procesa, pomembno tudi spremljanje posameznega učenca v razredu. Glede 

na odziv ga lahko usmerja v ustrezne aktivnosti tako pri pouku kot izven njega. Pri tem naj si 

razrednik pomaga z učitelji, ki učijo predmete tega oddelka, s svetovalnimi delavci, s starši. 

Zavedati se moramo, da kljub prizadevanjem in trudu lahko pride do težav, ki se pojavijo pri 

posameznem učencu ali v oddelku. Razrednik naj jih čim bolj sprotno rešuje. Pogoj za to je 

iskanje vzrokov nastalih težav ali posamezne situacije, in sicer v čim krajšem času. Razrednik 

naj problem vedno najprej poskuša rešiti sam. Ostale deležnike naj vključuje po potrebi, ko 
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učenčevo vedenje ali vedenje celotne oddelčne skupnosti prekorači učiteljeve strokovne 

kompetence oz. načne njegovo avtoriteto (Žagar idr., 2001). 

3.2 Priprava in izvedba razrednih ur 

»Čeprav obstaja načrt vsebin, ki naj bi jih posamezni razredniki z učenci obdelali, ponavadi ne 

pride do polne realizacije, ker ni časa, prostora, volje ali pa 'pride kaj vmes'.« (Pušnik idr., 2000, 

str. 188) 

Predmetnik devetletne osnovne šole v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju določa pol ure na 

teden za oddelčno skupnost. Razrednik naj bi bil usmerjen predvsem v vzgojno delovanje v 

svojem oddelku. Poleg tega naj bi pri učencih spodbujal medsebojno sodelovanje in 

povezovanje oddelka z ostalimi strokovnimi delavci šole in starši. Najti mora primerno pot za 

izvajanje sistematičnega spremljanja sodelovanja učencev pri pouku, pri upoštevanju šolskih 

pravil ter odnosov tako učencev med seboj kot tudi z učitelji. Pri tem je potrebno upoštevati še 

čas, ki naj bi ga razrednik namenil posameznemu učencu in spremljanju njegovega dela, 

vedenja, sodelovanja s starši ter z drugimi učitelji in s strokovnimi delavci. Razrednikovo delo 

je namreč ovrednoteno z dvema urama tedensko. Pomembno je, da pri tem z razrednikom 

sodelujejo vsi navedeni. Vendar več deležnikov meni, da je medsebojni pomoči in sodelovanju 

navkljub oddelčni skupnosti v tretjem triletju namenjenih premalo ur (Bela knjiga, 2011). 

Nekateri razredniki zato raje namesto pol ure na teden razredni uri namenijo eno uro na 14 dni 

(Pušnik idr., 2000). 

Pri sami pripravi razrednih ur je pomembno, »kako razrednik na začetku šolskega leta oblikuje 

in zapiše letni načrt dela oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti.« (Ažman, 2012, 

str. 41) Pri tem lahko sodeluje z učenci, starši, sodelavci in drugimi strokovnimi delavci. 

Ažman (2012) pri izvedbi razrednih ur priporoča pet poudarkov, na katere naj bi bil razrednik 

še posebej pozoren. Spodaj navedeni so kasneje tudi podrobneje opisani: 

 na razredne ure se je treba ustrezno pripraviti; 

 razredne ure lahko potekajo v učilnici ali zunaj nje; 

 v življenje oddelka razrednik vključuje tudi starše; 

 vsaka razredna ura ima uvod, tematski del in zaključek; 

 zaključku šolskega leta ima poseben pomen. 

Na razredne ure se mora razrednik ustrezno pripraviti. Pred samo izvedbo si pripravi vsebino 

in potek, ki ju določajo zastavljeni cilji. O tem se tudi pogovori z učenci, saj vsebino lahko 
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pripravi skupaj z njimi (Ažman, 2012). Pušnik idr. (2000) namenijo celo poglavje idejam, kako 

napraviti razredne ure zanimivejše. Prav tako kot Ažman poudarjajo, da si je treba zastaviti 

jasne cilje in pravila, in sicer že na začetku šolskega leta. Skozi leto se jih lahko po potrebi 

dopolni in se o njih še enkrat pogovori. Tudi pri sami pripravi tem spodbujajo sodelovanje 

učencev. Primer enega izmed načinov priprave tem je po metodi snežne kepe. Vsak učenec ima 

nekaj minut, da napiše čim več tem, ki ga zanimajo. To je prvi korak. V naslednjih treh korakih 

se učenci združujejo v vedno večje skupine in izglasujejo štiri teme, s katerimi se vsi strinjajo. 

Če so torej v četrtem koraku štiri skupine, imamo pred seboj lahko tudi 16 tem, katerih ideje so 

bile podane izključno s strani učencev. Te teme se napišejo na tablo in vsak učenec glasuje za 

svojo eno temo (ali več po dogovoru). Posledično so teme razvrščene po pomembnosti in jih 

po vrsti na razrednih urah lahko tudi izvajamo. Bistvo takega načina izbiranja tem skupaj z 

učenci je, da so glasovi posameznih učencev enakovredni in posledično vsak učenec lahko 

izrazi svoje mnenje oz. prispeva h končni določitvi tem.  

Razredne ure lahko potekajo v tudi drugje kot samo v učilnici: v šolski knjižnici, na šolskem 

dvorišču ali igrišču. Pomembno je predvsem, da so učenci aktivni. Razredno uro lahko 

pripravijo in odvodijo ter imajo možnost izraziti svoje mnenje v pogovorih. Pogovor je lahko 

na določeno temo, ki so jo pripravili učenci ali razrednik. Pri tem je dosti prijaznejše okolje, če 

so stoli postavljeni v krog ali v obliki črke U (Ažman, 2012). S slednjim se strinjajo tudi Pušnik 

idr. (2000), ki meni, da učilnica s klasično razporeditvijo ni primerna za izvajanje razrednih ur. 

Priporoča, da se o postavitvi klopi razrednik pogovori tudi z učenci. 

»Razrednik naj v svojo oddelčno skupnost vključi tudi starše.« (Ažman, 2012, str. 69). V 

grobem lahko o vključevanju staršev govorimo na dva načina: vključevanje doma in 

vključevanje v šoli. Primer slednjega je na primer sodelovanje na roditeljskih sestankih, 

govorilnih urah, prisostvovanje na šolskih prireditvah ali prostovoljno delo v šoli (Kalin idr., 

2009, v Pomerantz, 2007). Starši lahko sodelujejo tudi tako, da učencem predstavijo svoj poklic. 

V sklopu predstavitve lahko vsi skupaj obiščejo podjetje posameznega starša. Nekateri bi z 

veseljem sodelovali pri morebitni izdelavi časopisa. Tudi sicer jih lahko razrednik povpraša o 

temah, s katerimi bi se razrednik pogovarjal z učenci pri razrednih urah (Ažman, 2012). 

Vsaka razredna ura naj ima uvod, tematski del in zaključek. Izredno pomembna je analiza ure. 

Dovolj je le nekaj minut, v katerih lahko razrednik s primernimi vprašanji dobi povratno 

informacijo od učencev, če jim je bila izbrana razredna ura všeč in kaj bi spremenili za 

prihodnjič (Ažman, 2012). Podobno menijo tudi Pušnik idr. (2000), ki tako analizo imenuje 

procesiranje. Dodaja še, da naj bodo vprašanja odprtega tipa, omenjena dejavnost pa lahko 
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poteka tako v parih, manjših skupinah kot tudi s celotnim razredom. Kljub začetnemu strahu 

številnih učiteljev, da se bodo učenci v času procesiranja pogovarjali druge reči, je prav ta 

dejavnost način izražanja zaupanja učitelja v učence. 

Tako kot za analizo posamezne ure si na koncu vzame oddelčna skupnost čas za analizo 

razrednih ur v celoti. Vprašanja so podobna, le da so celovita: »kaj vam je bilo všeč pri razrednih 

urah? Kaj vam pri razrednih urah ni bilo všeč? Kaj smo dosegli? Kako bi razredne ure v 

prihodnjem letu izboljšali?« Tu so seveda zopet zaželeni predlogi učencev (Ažman, 2012).   

Pomembnost postavljanja ciljev in možnosti za njihov uspešen doseg poudarja več različnih 

avtorjev. Pšunder (2011) predstavlja njihov pomen v svojem delu Vodenje razreda. Po njenem 

mnenju je namreč oddelčna skupnost socialni sistem, za katerega je treba načrtno skrbeti, da 

lahko deluje kakovostno. Ažman (2012) pravi, da je pri tem potrebno upoštevati tri vprašanja: 

kje smo, kam gremo, in kako bomo dosegli cilje. Seveda mora razrednik svoje delo načrtovati 

v skladu z dogovori, ki veljajo v posamezni šoli, vendar način oblikovanja letnega načrta ni 

predpisan. Za samo načrtovanje dela oddelčne skupnosti si torej lahko pomaga z zastavljenimi 

vprašanji. Ob pravih vprašanjih se namreč lahko odpirajo teme, ki so pomembne za samo 

uresničitev zastavljenih  ciljev. Razrednik ob svojih odgovorih najde smisel in ideje za 

izhodišča pri načrtovanju dela oddelčne skupnosti, zastavljanje ciljev in vsebine razrednih ur, 

samo organizacijo izvajanja razrednih ur, spremljanje in vrednotenje izvajanja razrednih ur ter 

nenazadnje za svoj profesionalni razvoj. Vprašanja, ki spodbudijo vse te odgovore, so na 

primer: 

 V kaj verjamem kot razrednik/-čarka? 

 Kakšne usmeritve podpirajo učenci? 

 Kaj učenci želijo, potrebujejo in pričakujejo od sobivanja v oddelku? 

 Kaj učenci pričakujejo od mene kot razrednika/-čarke? 

 Kako bomo dosegli cilje (čas, prostor, način dela)? 

 Kako si bomo razdelili delo in odgovornost? 

 S kom bomo sodelovali? 

 Kako bom spremljal/-a načrt? 

 Kako bomo vedeli, kako nam gre? 

 Kako bomo vedeli, da smo dosegli cilje? 

 Ali potrebujem dodatna znanja? 

 Kaj me lahko ovira pri vodenju oddelka? 
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 Kako bom premagoval/-a ovire? 

Kot pravi citat na začetku tega podpoglavja, razredniki nimajo velikokrat časa, prostora, volje 

itd., da bi izpeljali zastavljene cilje in načrtovane vsebine. Slednje so primerne ob različnih 

priložnostih. Ažman (2012) je izbrana dela, ki vsebujejo primerne vsebine delavnic, zbrala v 

preglednico na več straneh. Teme so primerne za različno starost in so različno poglobljene. 

Pušnik (2000) je tudi sama navedla ter opisala nekaj iger in vaj, ki so namenjene tako 

ustvarjanju klime kot razvijanju sodelovanja in zaupanja. Ob koncu vsake predlaga vprašanja, 

s pomočjo katerih razrednik na koncu lahko naredi analizo in spelje pogovor z učenci o temi, o 

kateri se želi pogovarjati. 

4 VZGOJNE STRATEGIJE V RAZREDU 

4.1 Reševalne strategije 

Del prejšnjega poglavja je namenjen ustvarjanju in uresničevanju ciljev. Pšunder (2004) meni, 

da učitelji in razredniki lahko zastavljene cilje dosežejo le, če je prisotna disciplina. V 

nasprotnem primeru namreč ne pomagata še tako prizadevna priprava in vloženi čas. Disciplina 

je torej pomemben pogoj, da celoten šolski proces lahko izpelje zastavljeno delo tj. da učenci 

pridobijo ustrezno znanje in izobrazbo. Bear (1998, v Pšunder, 2004) izpostavi dva temeljna 

cilja discipline: kratkoročni in dolgoročni cilj. Namen prvega je uspešna kontrola in upravljanje 

disciplinskih problemov. Učitelji s tako imenovanimi pozitivnimi strategijami vzpostavijo 

šolsko okolje, ki je za učence varno, prijetno in učinkovito za učenje ter vzpostavljanje 

pozitivnih odnosov med vrstniki. Dolgoročni cilj je nadgradnja kratkoročnega, saj predstavlja 

uresničitev samodiscipline. Ta vsebuje notranjo motivacijo učencev.  

Pšunder (2004) v svojem delu omeni izraz razredni menedžment, ki ga uporabljajo predvsem 

tuji strokovnjaki. Gre za dejavnosti, ki se ne nanašajo le na posredovanje in ukrepanje ob 

kršitvah. Bolj kot na ukvarjanje s posameznimi učenci se učitelj osredotoči na strategije, ki 

vzpostavljajo in vzdržujejo sistem ter omogočajo delo v skupini. Če je torej poučevanje učitelja 

kvalitetno in le-ta uspešno vključuje delo učencev v skupini, pritegne pozornost ter ustvari 

medsebojno sodelovanje, se bodo problemi v razredu redkeje pojavljali. Slabo poučevanje 

namreč učence odtuji, demotivira in posledično vodi v neprimerno vedenje. Na tem mestu se 

lahko takoj vprašamo o opredelitvi besedne zveze neprimerno vedenje. Definicije neprimernega 

vedenja pri različnih avtorjih niso enotne. Tudi absolutnih kriterijev za vzroke neprimernega 

vedenja ne moremo postavljati. Strokovnjaki se strinjajo, da moramo v posamezni situaciji, ko 
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je neprimerno vedenje prisotno, vedno upoštevati njegove okoliščine. Hyman (1997, v Pšunder, 

2004) poudarja, da so mnenja posameznikov o neprimernem vedenju odvisna od njihovih 

prepričanj. Slednja izhajajo iz njihovih religij, družin in demografskih dejavnikov. V 

posameznih situacijah je vedenje označeno kot neprimerno glede na perspektivno posameznika, 

ki vedenje ocenjuje. V šoli vedenje učencev največkrat ocenjuje učitelj. Pšunder (2004) se 

strinja: »Pogosto se torej spregleda, da je mnoga neprimerna vedenja v šoli mogoče povezati z 

ureditvijo in funkcioniranjem šole same, prav tako pa z načinom delovanja učiteljev v njej« (str. 

78). Več tujih avtorjev (Lewis, Seeman) meni, da neprimerno vedenje postane disciplinski 

problem šele takrat, ko ga obravnavamo kot takega. Disciplinski problem se od neprimernega 

vedenja loči po tem, da nima učinka le na (učenca) kršitelja, ampak tudi na ostale učence in 

učitelja. Kljub učinkovitemu preventivnemu delovanju se neprimernemu vedenju ni možno 

povsem izogniti, zato mora disciplino učitelj skrbno načrtovati (Pšunder, 2004). 

4.2 Reševanje konfliktnih situacij v razredu 

Za ugotavljanje in reševanje oddelčne problematike sta potrebna znanje in primerna strategija. 

Malić (1988) ponuja splošne določene kriterije, ki so pri pedagoških ukrepih lahko v pomoč. 

Ukrepi so po njegovem mnenju namenjeni predvsem spodbujanju ali pa preprečevanju 

določene oblike obnašanja posameznega učenca. Slednji mora pri razpravi obvezno sodelovati, 

razrednik pa v večji meri upošteva učenčeve predloge. Ukrepi so lahko tako individualni kot 

kolektivni. V vsakem primeru je odločilno predvsem ravnanje razrednika. Isti ukrep ima lahko 

namreč različne učinke na posameznega učenca. Zato je pomembno, da je vsak ukrep 

uporabljen odgovorno. Razrednik se lahko pred končnim sprejemom odločitve posvetuje še z 

drugimi strokovnimi delavci: s pedagogom, s psihologom, z ravnateljem. Avtor navsezadnje 

meni, da se mora razrednik seznaniti z različnimi vzgojnimi metodami, njihovimi prednostmi 

in slabostmi ter v posamezni situaciji izbrati primerno. Pri tem pa naj upošteva, da se le te še 

vedno razvijajo in izpopolnjujejo. 

Pri težavah z disciplino lahko na primer učinkovito pomaga povabilo posameznih učencev na 

individualni razgovor (Pšunder, 2006). V primeru že nastale konfliktne situacije je eden od 

primernih pristopov lahko tudi mediacija. Ta namreč omogoča možnost, da “osebi, ki se ne 

strinjata - dobita možnost, da se srečata iz oči v oči in se pogovorita brez prekinjanja, tako da 

vsaka sprta stran lahko opiše svoj pogled na zadevo” (Schrumpf, Crawford in Bodine, 2010, 

str. 12). Poleg tega je za vse vpletene zelo pomembno, da izvedejo tudi restitucijo. Restitucija 

namreč spodbudi krivca, da se žrtvi oddolži in tako popravi storjeno napako ali škodo. Pri tem 

za razliko od odpuščanja, restitucija storilcu povrne samospoštovanje (Gossen, 1993). Želja je 
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seveda oblikovati oddelčno skupnost, v kateri bo prisotnih čim manj konfliktnih situacij. Pušnik 

idr. (2000) menijo: “da to lahko razrednik doseže s pomočjo:  

 iskanja in uresničevanja skupnih ciljev,  

 oblikovanja in postavljanja skupnih pravil,  

 določanja in upoštevanja vlog v skupini,  

 opazovanja in spodbujanja komunikacije v skupini,  

 oblikovanja skupne identitete in razvijanja pripadnosti skupini” (str. 79). 

Cowley (2005) meni, da je zelo pomembno, da učenci dobijo občutek, da učitelj ve, kaj počne 

in kaj pričakuje od njih. Če učitelj svoja pričakovanja deli z razredom prvo uro, bodo učenci 

najbolj dojemljivi. Če se omejitev, ki jih je učitelj določil, v prvih nekaj tednih držijo tako učitelj 

kot razred, bodo spoštovane s strani celotne oddelčne skupnosti. V svojem delu podobno piše 

tudi Gossen (1993), le da to svetuje predvsem tradicionalnim učiteljem. 

4.3 Alternativne načini reševanja konfliktov 

4.3.1 Mediacija 

Mediacija je komunikacijski proces, v katerem osebe s problemom ob navzočnosti nevtralne 

tretje oseb, sodelujejo z namenom mirne rešitve njihovega konflikta (Schrumpf idr., 2010, str. 

12).  

Na konflikte se lahko oseba odzove na tri različne načine. Pri tako imenovanem mehkem odzivu 

se oseba izogiba konfliktu tako, da se iz situacije umakne. Težava pri tem je, ker se konflikt na 

tak način nikoli ne more rešiti. Druga skrajnost je trdi odziv. Ta vsebuje soočenje, vendar oseba 

izraža jezo ter verbalno ali fizično grožnjo. Prisotna je agresija. Oseba razmišlja v smeri, da 

mora ena oseba v konfliktu vedno pridobiti in druga izgubiti. Posledično nikoli ne moremo 

vsem osebam zagotoviti obojestransko zadovoljive rešitve. Tretja kategorija, načelni odziv, 

vključuje komunikacijo. Predvsem je pomembno, da vsi vpleteni sodelujejo v pogovoru, ki 

stremi k skupnemu razumevanju situacije (ne nujno tudi strinjanju). Ta način ustvarja možnost, 

da vsi vpleteni »zmagajo« (Schrumpf idr., 2010). 

Schrumpf idr., 2010 so ugotovili, da mediacija temelji na štirih načelih reševanja konfliktov: 

1. loči osebe od problema, 

2. osredotoči se na interese, ne na stališča, 

3. ustvari možnosti za obojestransko korist, 

4. uporabi objektivne kriterije. 
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Vsem načelom je skupno, da si prizadevajo vzpostaviti mir in možnost za oblikovanje 

sporazumov. Da se lahko vzpostavi temu primerno vzdušje je pomembno, da je mediator 

nepristranski, kot poslušalec empatičen, ves čas spoštljiv in vreden zaupanja ter nenazadnje, da 

pomaga osebam, ki so med seboj sprte, sodelovati. Komunikacija mora biti učinkovita, zato 

mora biti mediator aktivni poslušalec, kar pomeni, da mora uporabljati neverbalno 

komunikacijo, tekom pogovora mora ves čas povzemati dejstva ter razjasnjevati pogovor, kar 

doseže  z odprtimi vprašanji (Schrumpf idr., 2010). Podobno poudarja tudi Prgić (2010), ki 

dodaja še, da oseba, ki ima ali prakticira naslednje lastnosti, ni primerna za vlogo mediatorja: 

 prekinjanje pogovorov, 

 postavljanje na določeno stran, 

 poklic sodnika ali policista, 

 dajanje nasvetov, 

 govorjenje o sporih drugih oseb. 

Vrstniška mediacija je oblikovana tako, da učenci sami mediirajo. Cohen (2012) meni, da to k 

mediaciji prinese naslednje prednosti: učenci razumejo svoje vrstnike, učenci izvedejo postopek 

primeren letom, učenci so se prisiljeni soočiti sami s seboj in z drugimi brez prisotnosti 

avtoritete, učenci zahtevajo spoštovanje svojih vrstnikov ter nenazadnje učenci normalizirajo 

postopek razreševanja konfliktov in implicitno sporočajo, da o problemih in težavah lahko 

govorijo. 

Če se šolska in vrstniška mediacija pravilno in redno izvajata, lahko pripomoreta h gradnji nove 

kulture odnosov v šoli. Učenci z njo razvijajo sposobnost aktivnega poslušanja, utrjujejo 

sodelovanje, krepijo odgovornost, razvijajo spoštovanje, osebnostno rastejo, krepijo 

samozavest in druge osebnostne lastnosti, ki pripomorejo k razvoju otroka v odgovorno osebo  

(Prgić, 2010). 

4.3.2 Restitucija 

Po mnenju Fabianove (2014) je restitucija (povračilo škode) eden od načinov vzgojnega 

ukrepanja, pri čemer je pomembno, da se krivec zaveda svojega neprimernega vedenja. Je 

predvsem samostojen ukrep, ki mu lahko (ne nujno) sledi vzgojni ukrep. Temeljna načela 

restitucije vključujejo: 

 poravnavo, ki mora biti smiselno povezana s povzročeno škodo, 

 odločitev in napor povzročitelja škode, 
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 sprejeta poravnava (prejme jo oškodovanec kot primerno nadomestilo povzročene 

škode), 

 spodbujanje pozitivnega vedenja in poudarjanje vrednot, 

 ustvarjalno reševanje problema s strani učenca, pri čemer ni kaznovalca. 

Gossen (1993) opisuje pet pozicij, ki jih učitelj lahko prevzame v konfliktnih situacijah. Vsaka 

naslednja pozicija je boljša od druge tako za kaznovalca (učitelj oz. razrednik) kot za 

kaznovanega (učenec).  

1. Za kaznovalca je značilno, da se jezi, kritizira in ponižuje. Vendar pri učencih doseže 

kratkotrajno podrejanje, posledice pa so lahko dolgotrajne.  

2. Vzbujevalec krivde je v nasprotju s kaznovalcem, ki je zelo glasen, tiho. Ne izreka 

priznanja, s tem pa vzbuja učencu občutek krivde in sram. Če razred nadzorujemo na tak 

način, lahko nekaterim učencem porušimo samospoštovanje.  

3. Naslednja stopnja pozicije je tako imenovani tovariš, ki uporablja prijateljski pristop. Ta 

sicer ni ne dober ne slab, vendar nima dosti skupnega z disciplino. Učenec v takšnem 

odnosu z učiteljem ne spozna družbenih omejitev in ne more postati samodiscipliniran. 

Učenec dobi občutek povezanosti z učiteljem, vendar lahko postane od njegovega mnenja 

preveč odvisen. To prepoznamo po odgovorih kot so: »to bom naredil zaradi vas«. 

Prijateljski odnos pomeni odlično izhodišče za restitucijo.  

4. Za pozicijo pogojevanja je značilno nagrajevanje. Na ta način deluje večina programov. 

Glavni problem nagrajevanja je njegovo stopnjevanje. Učenci so sprva navdušeni, sčasoma 

pa ta občutek zbledi, zato učitelj poseže po novi, večji nagradi, pa tudi to kasneje ni več 

učinkovita metoda.  

5. V vseh do zdaj opisanih pozicijah skuša učitelj obdržati nadzor. Peta pozicija, kjer učitelj 

prevzema vlogo vodje, omogoča restitucijo, ki koristi tako žrtvi kot krivcu. 

V procesu restitucije žrtev dobi ustrezno nadomestilo ali neko obliko nadomestila, pri čemer 

mora biti to iskreno. Krivec se mora potruditi. To pomeni, da napako popravi po svojih 

najboljših močeh, vzame si čas za premislek in mu je v vodilo vprašanje: »Kakšen je moj načrt, 

da napako popravim?« Pri uspešni restituciji je popravilo škode izvedeno na področju, kjer je 

bila storjena. Poleg tega je vezana tudi na vrednoto in ne le na posamičen dogodek. Učitelj 

učenca lahko vodi, vendar mora sam priti do rešitve. Tako bo po zaključku restitucije krivec 

močnejša in predvsem boljša oseba. Učitelj mu mora dati dovolj časa za premislek. Učenec ima 

možnost, da se v procesu restitucije utrjuje in pri tem ni prisotnega občutka krivde. Navsezadnje 
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je pomembno tudi to, da učitelj ni presegel tega, kar je bil pripravljen storiti za celoten proces. 

V nasprotnem primeru bi bil prizadet on, kar pa ni odraz uspešne restitucije. 

Učitelj lahko ugotovi, na kateri od zgoraj opisanih poziciji je oz. kako se v konfliktni situaciji 

odziva. V pomoč pri določanju so mu lahko trditve, za katere Gossenova meni, da jih učitelj v 

konfliktnih situacijah izreče. Tiste izjave, ki jih učitelj najpogosteje izreka, določajo, na kateri 

poziciji učitelj je. Učitelju je to lahko povratna informacija, na kateri lahko gradi v nadaljevanju. 

Spodaj so zbrane nekatere izjave iz dela Restitucija: Preobrazba discipline v šolah (Gossen, 

1993), ki so v pomoč za določanje pozicije. 

Kdo bi rekel? 

 Nad tabo sem razočaran/a. (Vzbujevalec krivde) 

 Nikoli ne narediš prav. (Kaznovalec) 

 Naredi to zame. (Tovariš) 

 Ne zanima me tvoja napaka, zanima me, kaj boš storil sedaj? (Vodja) 

 Ali želiš dobiti nalepko z nasmejanim obrazom? (Pogojevalec) 

 Ali nisi rekel, da boš naredil? (Vzbujevalec krivde) 

 Ti si vedno najslabši. (Kaznovalec) 

 Kako lahko narediš bolje? (Vodja) 

 Če ne končaš, ne dobiš zvezdice. (Pogojevalec) 

 Kolikokrat sem ti to rekel? (Vzbujevalec krivde) 

 Se spomniš, kaj sem naredil zate? (Tovariš) 

 V življenju ne boš nikoli uspel. (Kaznovalec) 

 Kakšen načrt imaš, da popraviš nastalo škodo? (Vodja) 

 Naredi, sicer… (Kaznovalec)  

 Zakaj nisi storil, kar bi bil moral? (Vzbujevalec krivde) 

 Imaš 10 kazenskih točk. (Pogojevalec) 

 Kdaj boš poravnal stvari? (Vodja) 
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EMPIRIČNI DEL 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

RAZISKAVE 

5.1 Namen in cilji raziskave 

Eden izmed razlogov za izbiro pedagoškega študija je bil tudi prevzem vloge razredništva, ki 

pa na študiju dvopredmetnega študija ni podrobneje vključena v sam program študija. Od vseh 

nalog, ki jih učitelj z nazivom razrednik prevzame, so nas najbolj zanimale pedagoške, ker sem 

po lastni izkušnji kot učenka, opazila, da za izvajanje slednjih največkrat zmanjka časa. Tokrat 

smo želeli dobiti mnenje razrednikov, da bi dobili vpogled z njihove strani. 

Cilji diplomskega dela so raziskati pedagoške naloge razrednikov. Raziskovali smo, kaj vse je 

vključeno v pedagoško delo razrednika, kako se razredniki pripravljajo na razredne ure in kako 

jih izvajajo ter kako oz. na kakšen način spodbujajo sodelovanje in povezanost med učenci v 

oddelčni skupnosti. Zanimalo nas je tudi, kako razredniki ukrepajo v primeru konfliktov v 

razredu ter katere metode za reševanje konfliktov uporabljajo.  

 

5.2 Raziskovalna vprašanja 

V skladu s cilji diplomskega dela smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

R 1) Kaj vse zajema pedagoško delo razrednika? 

R 2) Kako se razredniki pripravljajo na razredne ure? 

R 3) Na kakšen način razredniki realizirajo razredne ure? 

R 4) Katere metode za povezanost med učenci uporabljajo razredniki v oddelčni skupnosti? 

R 5) Katere metode za reševanje konfliktov uporabljajo razredniki v oddelčni skupnosti? 

 

5.3 Metode raziskovanja 

Za raziskavo, ki je potekala po deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi pedagoškega 

raziskovanja, smo uporabili kvantitativno metodologijo. Podatke smo zbrali s pomočjo 

vprašalnika Vprašalnik za razrednike predmetne stopnje osnovne šole, katerega smo oblikovali 

na podlagi zbrane in analizirane literature (Gossen, 1993; Novak, 2009; Ažman, 2012; Bregar, 

2013).  
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5.4 Opis vzorca 

Pri raziskavi smo izhajali iz osnovne populacije učiteljev, ki so poučevali v koledarskem letu 

2017 in so v času svojega poučevanja vsaj enkrat prevzeli vlogo razrednika na predmetni stopnji 

osnovne šole v Sloveniji. V kvantitativno raziskavo so bili vključeni 104 razredniki predmetne 

stopnje osnovnih šol. 

 

Spol anketirancev 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na spol 

spol f f % 

ženski 95 91,3 

moški 9 8,7 

skupaj 104 100,0 

 

Delež moškega spola med sodelujočimi je predstavljal manj kot eno desetino (8,7 %). Večina 

sodelujočih je bilo torej žensk (91,3 %). Rezultat je bil pričakovan, saj je po podatkih 

Statističnega urada Republike Slovenije (2017) med zaposlenimi na osnovnih šolah 12 % 

učiteljev in 88 % učiteljic.  

 

Okolje 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na okolje poučevanja 

okolje šole f f % 

mestno okolje 44 42,3 

vaško okolje 57 54,8 

neopredeljeno 3 2,9 

skupaj 104 100,0 

 

Delež sodelujočih učiteljev, ki poučujejo v mestnem okolju (42,3 %) in tistih, ki poučujejo v 

vaškem okolju (54,8 %), je približno enakovreden. 

 

Geografsko področje 

Za natančnejši opis vzorca smo želeli izvedeti, v katero področje Slovenije spada osnovna šola, 

na kateri posamezni učitelj poučuje.  
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Slika 1: Struktura vzorca glede na geografsko področje Slovenije 

V vzorcu izstopa osrednjeslovenska regija, saj je od tam sodelovala skoraj polovica učiteljev 

(45,2 %). Številni odgovori so prišli še iz podravske regije (21,2 %), sicer pa smo uspeli zajeti 

skoraj vso Slovenijo. Iz savinjske, posavske in pomurske nismo prejeli nobenega odgovora (0 

%). 

 

Delovna doba 

 

Slika 2: Struktura vzorca glede na število let poučevanja 

Glede na število let poučevanja so razredniki dokaj enakomerno razporejeni. Največ jih poučuje 

od 11 do vključno 20 let (37,5 %). Najmanj jih poučuje najdalj časa (19,2 %).  
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Razredništvo 

 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na število let razredništva 

Število let vloge razrednika f f % 

do 10 let 64 61,5 

do 20 let 19 18,3 

do 30 let 15 14,4 

do 40 let 4 3,8 

nejasen odgovor 2 1,9 

skupaj 104 100,0 

 

Po drugi strani je večina razrednikov to vlogo opravljalo največ deset let (61,5 %). Bolj 

izkušenih razrednikov je z leti še manj. Do 40 let izkušenj z razredništvom imajo 4 razredniki 

(3,8 %), torej najmanj, kar je tudi razumljivo glede na rezultate s slike 2. Dva odgovora sta bila 

nejasna, zato ju nismo uvrstili v samo statistiko.  

 

 

Slika 3: Delež (ne)aktivnih razrednikov prikazan s krožnim diagramom 

Večina razrednikov je svojo vlogo v času reševanja ankete aktivno opravljalo (86,5 %). To 

število znaša 90 razrednikov (slika 3), kar je eden manj kot pri sliki 4. Do razlike je prišlo zaradi 

razredničarke, ki je bila aktivna hkrati v dveh razredih (6. in 7.), poleg tega je bila tudi 

sorazredničarka v 8. razredu (ta podatek sicer ne vpliva na samo statistiko).  

Naslednji graf (slika 4) prikazuje, v katerih razredih so bili razredniki v času reševanja anket. 
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Slika 4: Sodelujoči aktivni razredniki so bili po razredih enakomerno razporejeni 

Razredniki so bili zelo enakomerno razporejeni glede na to, kateri razred so imeli v času 

reševanja anket. Največ jih je bilo 6. in 8. razredu (26,4 %), najmanj pa 9. razredu (22 %). 

Navsezadnje nas je za boljši pregled in vedenje o samih razrednikih zanimalo, kateri predmet 

poučujejo. Izkazalo se je, da jih veliko uči najmanj dva predmeta, nekateri tudi več, zato 

predstavlja 100 % skupna vsota 172. Največ sodelujočih je učilo matematiko (16,9 %) in 

slovenščino (10,5 %). Omeniti je vredno še učitelje tehnike in tehnologije (7,6 %), fizike (6,4 

%), zgodovinarje (5,2 %), učitelje DKE (domovinske in državljanske vzgoje ter etike) (4,7 %), 

biologe in naravoslovce (4,1 %) ter učitelje gospodinjstva (3,5 %). Ostali poučevani predmeti 

predstavljajo manj kot 3 % delež, zato jih nismo posebej navedli. Smo pa bolj ali manj zajeli 

praktično vse obvezne predmete, ki se izvajajo na predmetni stopnji slovenske osnovne šole. 

 

5.5 Merski inštrumentarij 

Vprašalnik je sestavljen iz šestih vsebinskih sklopov: 

 Prvi sklop vprašanj je zajemal podatke anketirancev (spol, okolje poučevanja, področje 

Slovenije, v katero spada njihova osnovna šola, število let poučevanja, predmet 

poučevanja, izkušnje z razredništvom in ali so razredniki v tekočem šolskem letu).  

 Drugi sklop je zajemal vprašanja o tem, kaj po mnenju razrednikov zajema pedagoško 

delo razrednika oz. kako pomembne se jim zdijo določene pedagoške naloge.  

 V tretjem sklopu smo raziskovali, kako se razredniki pripravljajo na razredne ure (čas 

priprave, pomoč drugih oseb, cilji na katere se pri pripravi opirajo in kako močno).  
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 Sledil je sklop vprašanj s katerimi smo želeli pridobiti odgovore o tem, na kakšen način 

razredniki razredne ure realizirajo (kdo jim pri tem pomaga ter kako pogosto, pogostost 

izvajanja ur oddelčne skupnosti, morebitno izvajanje razrednih ur pri rednem predmetu, 

kraj izvajanja razrednih ur).  

 Peti sklop je zajemal vprašanja o tem, katere metode za povezanost med učenci 

uporabljajo razredniki v oddelčni skupnosti oz. obravnavane teme na razrednih urah.  

 Zadnji sklop vprašanj se je osredotočil na metode, ki jih uporabljajo razredniki za 

reševanje konfliktov v oddelčni skupnosti (raznolikost metod in sredstev, povezava z 

zunanjimi službami, odziv v konfliktni situaciji).  

 Namen zadnjega vprašanja anketnega vprašalnika je bil, da razredniki podajo svoje 

mnenje, občutke in želje v zvezi z razredništvom. Mnenje so lahko prosto oblikovali.  

Anketni vprašalnik je sestavljalo 7 vprašanj zaprtega tipa, 8 vprašanj odprtega tipa ter 8 

vprašanj kombiniranega tipa. 

 

5.6 Postopki zbiranja podatkov 

Proučevana populacija so bili razredniki predmetne stopnje osnovne šole v Sloveniji. 

Upoštevali smo vse razrednike, ki so to funkcijo tekom svoje delovne dobe že kdaj opravljali. 

Vzorec je bil neslučajnosten in priložnosten saj so anketne vprašalnike reševali naključni 

razredniki po vsej Sloveniji. Anketne vprašalnike smo razrednikom razdelili osebno in 

posredno preko prijateljev. Anketiranje je potekalo od aprila do decembra leta 2017. 

 

5.7 Postopki obdelave podatkov 

Za obdelavo podatkov smo uporabili računalniški program Microsoft Office Word in Microsoft 

Office Excel. Za opisne spremenljivke smo uporabili frekvenčno porazdelitev absolutnih in 

relativnih frekvenc, za numerične spremenljivke pa izračun srednje vrednosti. Dobljene 

podatke smo med seboj primerjali z grafi, jih uredili in predstavili v preglednicah ter jih opisno 

interpretirali. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1 Pedagoško delo razrednika 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju (R1) nas je zanimalo, kaj vse zajema pedagoško delo 

razrednika. S pomočjo literature smo izbrali določen nabor nalog, za vsako od izbranih 

pedagoških nalog pa smo anketirance prosili, da označijo, kako pomembna se jim zdi (1-

nepomembna do 5-zelo pomembna). 

 

Tabela 4: Pomembnost pedagoških nalog 

Pedagoške naloge razrednika Povprečne vrednosti 

pomembnosti pedagoških 

nalog razrednika (𝒙) 

Standardni 

odklon (σ) 

1. Reševanje vzgojnih problemov 

oddelka. 

4,87 0,48 

2. Sodelovanje z drugimi učitelji, 

vodstvom šole in s šolsko svetovalno 

službo. 

4,74 0,25 

3. Spoznavanje in opazovanje učencev. 4,71 0,32 

4. Sodelovanje s starši. 4,71 0,26 

5. Spremljanje napredka posameznega 

učenca. 

4,64 0,34 

6. Spremljanje napredka oddelčne 

skupnosti. 

4,63 0,35 

7. Lastni profesionalni razvoj 4,59 0,36 

8. Oblikovanje in vzdrževanje oddelčne 

skupnosti. 

4,57 0,53 

9. Pomoč in svetovanje učencem. 4,52 0,38 

10. Spodbujanje učencev k aktivnemu 

sodelovanju. 

4,42 0,46 

11. Predlaganje pohval, nagrad in 

vzgojnih ukrepov. 

4,38 0,54 

12. Reševanje osebnih vprašanj učencev. 4,14 0,64 

13. Spremljanje učencev pri aktivnostih 

zunaj učilnice (ekskurzije, športni 

dnevi, izleti …). 

4,06 0,65 

14. Pomoč pri udejanjanju pravic 

učencev. 

4,01 0,70 

15. Pomoč in svetovanje staršem. 3,98 0,65 

16. Spoznavanje družinskih razmer 

učencev. 

3,84 0,58 

17. Svetovanje učencem glede 

nadaljnjega študija. 

3,65 0,84 
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Iz tabele 4 je razvidno, da se anketiranim razrednikom večina pedagoških nalog zdi pomembna 

ali zelo pomembna, saj se povprečne vrednosti gibajo med 3,65 in 4,78. Najpomembnejše 

naloge po mnenju večine anketirancev so reševanje vzgojnih problemov oddelka (4,78), 

sodelovanje z drugimi učitelji, vodstvom šole  in s šolsko svetovalno službo (4,74), spoznavanje 

in opazovanje učencev (4,71) ter sodelovanje s starši (4,71). Da je reševanje vzgojnih 

problemov razrednikom najpomembnejše, poudarjajo tudi Pušnik idr. (2000), ki na podlagi 

svoje raziskave zapišejo, da razredniki na predmetni stopnji čutijo največjo potrebo po 

izobraževanju ravno pri reševanju problemov (89 %). Rezultate potrjuje tudi raziskava v 

magistrskem delu Bregar (2013), v kateri je bilo ugotovljeno, da je po mnenju anketirancev 

reševanje problemov med najpomembnejšimi štirimi nalogami razrednika. Kot so zapisali, je 

anketirancem pomembno tudi sodelovanje s starši (4,71). To potrjuje tudi raziskava, ki so jo 

opravili Kalin idr. (2009), kjer se je večina anketiranih učiteljev (98,6 %) strinjala ali zelo 

strinjala s trditvijo, da je sodelovanje staršev s šolo potrebno in koristno.  

Odgovori, ki so se zdeli razrednikom manj pomembni, so pomoč in svetovanje staršem (3,98), 

spoznavanje družinskih razmer učencev (3,84) ter svetovanje učencem glede nadaljnjega 

študija (3,65). Slednji odgovor je dobil najnižjo povprečno vrednost pomembnosti. Eden izmed 

anketiranih razrednikov je poleg te naloge celo napisal pripombo, da to ni stvar oz. delo 

razrednika. Bregar (2013) je postavila analogno vprašanje in rezultati so bili podobni 

(povprečna ocena 3,81 in standardni odklon 0,945). Hkrati je to tudi naloga, kjer so bili 

odgovori najbolj razpršeni (𝜎 = 0,84). Odgovori so bili najmanj razpršeni glede sodelovanja z 

drugimi učitelji, vodstvom šole in s šolsko svetovalno službo (𝜎 = 0,25). Vprašanje je 

zajemalo tudi možnost »drugo«, kjer so lahko anketiranci dodali pedagoške naloge, ki v 

vprašanju niso bile zajete. Dobili smo dva odgovora: razvijanje odnosa učitelj-učenec ter biti 

učencem zgled pri reševanju težav in komunikaciji. 

6.2 Priprava razrednikov na razredne ure 

Sama priprava na izvedbo razredne ure vzame čas in organizacijo. Pri drugem raziskovalnem 

vprašanju (R2) nas je zanimalo, koliko časa razredniki potrebujejo, da se pripravijo na 

posamezno razredno uro in kdo, če sploh, jim pri tem pomaga. V različni literaturi avtorji 

(Pušnik idr., 2000; Žagar idr., 2001; Ažman, 2012) poudarjajo, da so pri pripravi na razredne 

ure v pomoč tudi dobro zastavljeni cilji. Zato nas je zanimalo še, kako močno se anketiranci na 

določene izmed njih opirajo. 
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Tabela 5: Čas, ki razredniki potrebujejo za pripravo na eno razredno uro 

  f f % 

do pol ure 40 38,5 

do ene ure 54 51,9 

do dve uri 10 9,6 

več kot dve uri 0 0,0 

skupaj 104 100,0 

 

Iz tabele 5 lahko razberemo, da več kot polovica sodelujočih razrednikov za eno razredno uro 

potrebuje do ene ure priprav (51,9 %). Nihče izmed anketirancev se na eno razredno uro ne 

pripravlja več kot dve uri (0,0 %).  

 

Tabela 6: Osebe in pripomočki pri pripravi na razredno uro 

  f f % 

samostojno delo 28 19,7 

svetovalna služba 23 16,2 

sorazrednik 17 12,0 

sodelavci 16 11,3 

pisno gradivo/strokovna literatura 15 10,6 

svetovalna delavka 6 4,2 

pedagogi 5 3,5 

razrednik drugega razreda 5 3,5 

drugo 27 19,0 

skupaj 142 100,0 

 

Vprašanje o tem, kdo razrednikom pomaga pri pripravi na izvedbo razrednih ur, je bilo odprtega 

tipa; anketiranci so lahko napisali več različnih oseb oz. pripomočkov. Iz tabele 6 je razvidno, 

da se največ anketirancev na razredne ure pripravlja samostojno oz. brez pomoči (19,7 %). 

Osebje, s katerim si razredniki sicer največkrat pomagajo, so svetovalna služba (16,2 %) in 

sorazrednik (12,0 %) oziroma sodelavec (11,3 %). Odgovori, ki niso prikazani v tabeli, so bili 

(𝑓 ≤ 4) še socialna delavka, učenci, ravnatelj, zunanji sodelavec, psihologinja, knjižničar in 

drugi. Rezultate potrjujejo tudi Pušnik idr. (2000), ki so s pomočjo raziskave ugotovili, da na 

predmetni stopnji osnovne šole približno 23 % razrednikov pri pripravi na razredne ure ne 

sodeluje z nikomer. Dodajajo še, da je na predmetni stopnji v veliko pomoč svetovalna služba, 

saj ima precej znanja o temah, ki jih obravnavajo razredniki. Poleg svetovanja, jim posredujejo 

tudi primerno literaturo. 
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V nadaljevanju nas je zanimalo še, kako pomembni so jim cilji ob pripravi na razredno uro 

(tabela 7). Vprašanja za načrtovanje dela oddelčne skupnosti učencev so povzeti po Ažman 

(2012, str. 43). Razvrstila jih je v pet elementov letnega načrta (LND): (1) izhodišča, (2) cilji in 

vsebina, (3) organizacija, (4) spremljava in vrednotenje ter (5) profesionalni razvoj. 

 

Tabela 7: Zastavljeni cilji ob pripravi na razredno uro 

  

Elementi 

LND 

Povprečne vrednosti 

pomembnosti ciljev (𝒙) Standardni odklon (σ) 
1. Kaj učenci želijo, 

potrebujejo in 

pričakujejo od 

sobivanja v oddelku? 

cilji in 

vsebina 

4,10 0,87 

2. Kako si bomo razdelili 

delo in odgovornost? 

organizacija 

4,08 0,91 

3. V kaj verjamem kot 

razrednik/-čarka? 

izhodišča 

3,97 0,99 

4. Kako bomo dosegli 

cilje (čas, prostor, način 

dela)? 

organizacija 

3,96 0,89 

5. Kako bom 

premagoval/-a ovire? 

profesionalni 

razvoj 3,83 0,87 

6. Kaj učenci pričakujejo 

od mene kot 

razrednika/-čarke? 

cilji in 

vsebina 

3,80 0,94 

7. Kako bomo vedeli, da 

smo dosegli cilje? 

spremljava in 

vrednotenje 3,74 0,95 

8. Kako bomo vedeli, 

kako nam gre? 

spremljava in 

vrednotenje 3,67 1,01 

9. S kom bomo 

sodelovali? 

organizacija 

3,57 0,99 

10. Ali potrebujem dodatna 

znanja? 

profesionalni 

razvoj 3,53 0,87 

 

Če pogledamo razvrščenost vprašanj oz. ciljev glede na elemente LND, opazimo, da so 

razrednikom najbolj pomembni cilji in vsebina (4,10 in 3,80). Ažman (2012) meni, da morajo 

kratkoročni cilji izhajati iz dolgoročnih, celotno načrtovanje pa naj bi izhajalo iz analize stanja 

in potreb razrednika, učencev ter drugih deležnikov. Vsi elementi so sicer dokaj enakomerno 

razporejeni, le spremljava in vrednotenje (3,74 in 3,67) sta razrednikom manj pomembna, saj 

sta se obe vprašanji tega elementa znašli v spodnji polovici glede na povprečno vrednost 

odgovorov. Ažman (2012) priporoča, da razrednik v svojem načrtu pripravi tudi to dvoje, saj 

na ta način pridobiva povratne informacije od različnih deležnikov. To lahko opravi s pomočjo 

različnih pripomočkov, kot so vprašalnik, anekdotski zapiski in sociometrični test. Posamezna 
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cilja, ki sta razrednikom najpomembnejša za uresničitev sta želje učencev, njihove potrebe in 

pričakovanja od sobivanja v oddelku (4,10) in razdelitev dela ter odgovornosti (4,08). Tudi sicer 

so vse povprečne vrednosti višje od 3,5, kar kaže na to, da se razredniki pripravljajo upoštevajoč 

zastavljene cilje, ki jih želijo uresničiti. Še najmanj se sprašujejo o svojem morebitnem 

potrebnem dodatnem znanju (3,53). Pri tem ne gre le za strokovno usposobljenost, temveč za 

širša znanja iz pedagogike, psihologije in komunikacije (Zorko, 2005). Po mnenju Ažman 

(2012): »je cilj profesionalnega razvoja, da si razrednik prizadeva širiti področje zavednega 

vplivanja in ožiti vpliv tistega, česar se ne zaveda« (str. 181). Razpršenost odgovorov je zelo 

enakomerna, saj se pri vseh vprašanjih giblje med 𝜎 = 0,87 in 𝜎 = 1,01. Ena izmed 

razredničark je še navedla cilj, ki ga uresničuje in ji je pomemben: pri razrednih urah, ki so 

tematsko opredeljene, učence uči kompetenc osebnostnega razvoja za življenje.  

6.3 Izvedba razrednih ur 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, na kakšen način razredniki realizirajo 

svoje priprave: kdo in kako pogosto jim pomaga pri sami izvedbi razrednih ur, kako pogosto 

jih izvajajo in čemu na tak način ter ali izvajajo razredne ure tudi izven časovnih terminov in 

učilnice (R3).  

 

Tabela 8: Pomoč pri izvedbi razrednih ur 

  

Povprečne vrednosti pogostosti 

pomoči drugih oseb (𝒙) 

Standardni odklon 

(σ) 

šolska svetovalna služba 3,01 0,84 

učenci 2,90 0,88 

kolega 2,34 1,25 

zunanji sodelavec 2,01 0,89 

nadomestni razrednik 1,97 1,11 

ravnatelj 1,81 0,79 

pomočnik ravnatelja 1,72 0,86 

 

Zanimalo nas je, kdo razrednikom pomaga pri izvedbi razrednih ur. Podobno vprašanje je 

zastavila Bregar (2013), zato smo v vprašalniku uporabili osebe, ki jih je navedla v svojem 

vprašalniku, poleg teh pa smo dodali še učence, saj nas je zanimalo, ali razredniki vključujejo 

tudi njih. V tabeli 8 so navedene povprečne vrednosti pogostosti pomoči drugih oseb. 

Razredniki za pomoč pri izvedbi razrednih ur daleč največkrat povabijo šolsko svetovalno 

službo (3,01) in učence (2,90). Naša odločitev, da smo v vprašalnik dodali še učence, je bila 
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torej vmesna. Svoje mnenje o tem podajo tudi Žagar idr. (2001), ki priporočajo, da razrednik 

delo učencev v oddelčni skupnosti postopno vključuje tudi v pripravo in izvedbo vsebin 

razrednih ur, z leti pa jim pri tem omogoča vedno več avtonomije. Najredkeje povabijo 

pomočnika ravnatelja (1,72). Odgovori anketirancev so bili najbolj razpršeni pri odgovoru, da 

jim pri izvedbi pomaga kolega (𝜎 = 1,25), in najmanjši pri odgovoru, da jim pomaga ravnatelj 

(𝜎 = 0,79). Če odgovore primerjamo z rezultati Bregar (2013), opazimo, da se ujema vrstni 

red osebja, ki je največkrat naprošeno za pomoč. Po rezultatih si namreč sledijo svetovalna 

služba (2,66), kolega (2,28) in zunanji sodelavec (1,96). Opazimo lahko še, da so povprečne 

vrednosti pri naši raziskavi nekoliko višje. Razlog za to je lahko v tem, da je naš vzorec zajemal 

le razrednike predmetne stopnje, vzorec raziskave Bregarjeve pa tako razrednike predmetne kot 

tudi razredne stopnje. 

Zanimalo nas je, kako pogosto razredniki izvajajo ure oddelčne skupnosti. Vprašanje je bilo 

kombiniranega tipa. Anketiranci so lahko izbirali med odgovori enkrat tedensko, enkrat na 14 

dni ali po potrebi. Prosili smo jih, da svojo izbiro utemeljijo. Na ta način smo želeli pridobiti 

obrazložitve za izbiro odgovora. Rezultati so prikazani v tabeli 9 in tabeli 10. 

 

Tabela 9: Pogostost izvajanja razrednih 

  f f % 

enkrat tedensko 57 50,9 

enkrat na 14 dni 45 40,2 

po potrebi 10 8,9 

skupaj 112 100,0 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da največ razrednikov razredne ure izvaja enkrat tedensko (50,9 %). 

Tako določa tudi predmetnik devetletne osnovne šole za 3. vzgojno-izobraževalno obdobje 

(Bela knjiga, 2011). Večina ostalih razrednikov svoje razredne ure izvaja enkrat na 14 dni (40,2 

%). Slaba desetina razrednikov pa izvaja ure po potrebi (8,9 %). Zelo podoben rezultat so v 

svoji raziskavi dobili tudi Pušnik idr. (2000), saj en del razrednikov izvaja razredne ure po 

zakonodaji, drugi del njih raje enkrat na 14 dni, okoli 10 % pa izvaja razredne ure po potrebi, 

velikokrat pogosteje, kot je sicer napisano. 
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Tabela 10: Utemeljitve za izbiro odgovora o pogostosti izvajanja razredne ure 

  f f % 

po urniku 26 30,6 

po potrebi tudi pogosteje  11 12,9 

pol šolske ure 10 11,8 

cela šolska ura 8 9,4 

tematika 4 4,7 

sproti rešujemo težave 4 4,7 

redno spremljanje dela učencev 4 4,7 

po potrebi vsakodnevno 3 3,5 

vzgojni problemi 3 3,5 

izredne situacije 3 3,5 

individualno ali po skupinah 3 3,5 

drugo 6 7,2 

skupaj 85 100,0 

 

Največ razrednikov je svoj odgovor utemeljilo, da ure oddelčne skupnosti izvajajo tako 

pogosto, kot jim narekuje urnik oz. domena na njihovi osnovni šoli (30,6 %). Nekaj 

anketirancev je obrazložilo, da sicer izvajajo ure po določenem urniku, vendar jih po potrebi 

izvajajo tudi pogosteje (12,9 %). Razlogi za to so težave, ki jih želijo reševati sproti (4,7 %), 

redno spremljanje dela učencev (4,7 %), vzgojni problemi (3,5 %) ali izredne oz. nujne situacije 

(3,5 %). Nekaj anketirancev izvaja individualne ure in ure posebej za skupine (3,5 %). Slednje 

potrjujejo tudi Pučnik idr. (2000), ki pravijo da: »so se v šolah pojavile kot odgovor na potrebo 

po osebnem stiku, pogovoru, iskanju pomoči« (str. 34). 

Že iz prejšnjih dveh tabel (tabela 9 in tabela 10) lahko razberemo, da se razredne ure izvajajo 

tudi po potrebi oz. pogosteje, kot je napisano na urniku. Nekaj razrednikov (3,5 %) jih izvaja 

celo vsakodnevno, če je situacija izredna (tabela 10). Zato nas je zanimalo, kako pogosto 

posežejo po obravnavi vsebine razrednih ur pri rednih urah svojega predmeta. 

 

Tabela 11: Izvajanje vsebin razrednih ur v času izvajanja predmeta 

  f  f % 

nikoli 9 8,7 

zelo redko 43 41,3 

včasih 34 32,7 

pogosto 14 13,5 

zelo pogosto 4 3,8 

skupaj 104 100,0 
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Če pogledamo tabelo 11 celostno, opazimo, da lahko iz nje dobimo Gaussovo porazdelitev. 

Največ razrednikov namreč izvaja ure oddelčne skupnosti pri svojih rednih predmetih le redko 

(41,3 %) ali včasih (32,7 %). Najmanj anketirancev je priznalo, da to počnejo zelo pogosto (3,8 

%). Povratna informacija, ki smo jo iz tega vprašanja dobili je, da je velika večina razrednikov 

vsaj kdaj izvajala vsebine razrednih ur tudi pri rednih urah svojega predmeta (91,3 %). Ažman 

(2012) razredne ure vsebinsko razdeli na tri vsebinske sklope: načrtovane vsebine, aktualne 

(zanimive) vsebine in dogodke ter nujne (urgentne) vsebine in dogodke. Po njenem mnenju 

morajo razredniki torej pričakovati in upoštevati čas, ki ga bodo porabili za nasvete na nujno 

zastavljena vprašanja, s katerimi se učenci obrnejo na svojega razrednika. To se lahko zgodi 

tudi zunaj razrednih ur: v času odmorov, pouka predmeta, pred poukom in po njem. Če so 

problemi tako aktualni, da ne morejo čakati na redno razredno uro, lahko razrednik skliče 

sestanek z oddelčno skupnostjo kadarkoli zunaj razrednih ur. Obravnavanje nujnih vsebin v 

najkrajšem možnem času je namreč ključnega pomena. 

Naslednji dve tabeli (tabela 12 in tabela 13) prikazujeta rezultate o morebitnem izvajanju 

razrednih ur izven učilnice. 

Tabela 12: Izvajanje razrednih ur izven učilnice 

  f f % 

da 52 50,0 

ne 52 50,0 

skupaj 104 100,0 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da je točno polovica vseh anketiranih razrednikov ure oddelčne 

skupnosti že izvajala izven učilnice (52,0 %). Njihovi odgovori so zbrani v tabeli 13. 

 

Tabela 13: Kraj izvajanja razrednih ur, če je le ta izven učilnice 

  f f % 

igrišče 24 22,9 

park 11 10,5 

knjižnica 10 9,5 

šola v naravi 9 8,6 

zunanja učilnica 6 5,7 

okolica šole 5 4,8 

telovadnica 5 4,8 

drugo 35 33,3 

skupaj 105 100,0 
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S primerjanjem tabele 12 in tabele 13 opazimo, da razredniki, ki razredne ure izvajajo izven 

učilnice, to prakticirajo na več različnih krajih. Največkrat jih izvajajo na igrišču (22,9 %) in v 

parku (10,5 %). V tabeli so zajeti odgovori, ki jih je navedlo vsaj pet različnih anketirancev. 

Sicer so omenjali še šolsko ekskurzijo, slaščičarno, avtobus, naravo, šolski vrt, računalniško 

učilnico, skupne delavnice, piknik idr. Od vseh odgovorov jih 65,7 % zajema zunanje površine 

in dejavnosti v naravi. Iz opomb in pripisov anketirancev ob tem vprašanju lahko sklepamo, da 

razredniki s tem spodbujajo različne dejavnosti in šport v naravi, učijo odgovornosti do okolja 

in dajo možnost neformalnega druženja z učenci. O tem pišejo tudi različni avtorji. Kot predlaga 

Bečaj (2001, v Pšunder, 2011) je lahko končni izlet privlačen skupen cilj, ki ga razrednik 

oblikuje skupaj s svojo oddelčno skupnostjo. Le-ta zajema vse spodbude, ki jih anketirani 

razredniki želijo uresničiti. Brown, Earlam in Race (2001) predlagajo, da učitelji samo vožnjo 

na izletu popestrijo z opazovanjem okolice ali diskusijo, sploh na začetku, ko so učenci 

vznemirjeni. Ta predlog razredniki seveda lahko upoštevajo tudi pri vseh drugih aktivnostih 

zunaj šole, ki jih navaja Ažman (2012): ekskurzija, športni dan, spoznavni dan, šola v naravi, 

raziskovalni ali kak drug tabor. Tudi Pušnik idr. (2000) za aktivno vključitev učencev v 

dejavnosti predlagajo fizično aktivnost, ki med drugim zajema opazovanje aktivnosti, delo v 

naravi, obiske prireditev, predstav in drugo. 

6.4 Metode za povezanost 

S četrtim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, na kakšen način razredniki ustvarjajo 

dobro klimo v oddelčni skupnosti: s katerimi pristopi povezujejo učence med seboj in kako jim 

predstavijo določene vrednote, da bi učenci živeli po njih (R4). V ta namen smo zastavili 

vprašanja o vsebinah in temah, ki jih obravnavajo pri razrednih urah, ter o strategijah, ki jih 

uporabljajo pri vzpostavljanju in vodenju učinkovite verbalne komunikacije. 
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Tabela 14: Obravnavane vsebine na razrednih urah 

Obravnavane vsebine na razrednih urah 

Povprečne vrednosti 

pogostosti izvajanja tem (𝒙) 

Standardni 

odklon (σ) 

1. medosebni odnosi 4,36 0,76 

2. vzgojna problematika 4,26 0,71 

3. učna problematika 4,10 0,75 

4. odnosi do odraslih (učiteljev, starejših 

…) 3,96 0,87 

5. bonton 3,87 0,79 

6. aktualne teme določenega starostnega 

obdobja 3,77 0,71 

7. otrokove pravice in dolžnosti 3,70 0,90 

8. izostajanje 3,64 1,06 

9. učenje socialnih spretnosti 3,62 0,91 

10. nasilje 3,61 0,86 

11. učenje socialnih iger 3,43 1,00 

12. zdravje, prehrana 3,33 0,79 

13. problemi pri posameznih učiteljih 3,29 0,78 

14. medkulturnost 2,97 0,79 

15. poklicna orientacija 2,96 1,06 

16. alkohol 2,70 0,78 

17. droge 2,67 0,74 

18. spolnost 2,47 0,82 

 

Iz tabele 14 lahko razberemo, da anketiranci za izbrano vsebino najpogosteje izberejo 

medosebne odnose (4,36), vzgojno problematiko (4,26), učno problematiko (4,1), odnos do 

odraslih (3,96) in bonton (3,87). Tudi pri Bregar (2013), ki je v svojem anketnem vprašalniku 

zastavila analogno vprašanje, so anketirani razredniki najvišje ovrednotili istih pet vsebin. Tudi 

Pušnik idr. (2000) so dobili rezultate, pri katerih sta bili najbolj priljubljeni izbrani temi 

medosebni odnosi in učna problematika. Po drugi strani se razredniki najredkeje odločijo za 

teme alkohola (2,70), drog (2,67) in spolnosti (2,47). Tudi tu je dobila Bregar (2013) podobne 

rezultate, saj so 4 najmanj pogosto izvajane teme identične kot v naši raziskavi. Največja 

razpršenost odgovorov je pri izostajanju od pouka (𝜎 = 1,06) in poklicni orientaciji 

(𝜎 = 1,06).  Največji standardni odklon je izmed vseh po pomembnosti razvrščenih 

pedagoških nalog imela naloga svetovanje učencem glede nadaljnjega študija (𝜎 = 0,84) (glej 

tabelo 4). Iz tega lahko sklepamo, da je ta vsebina oz. pedagoška naloga med razredniki zelo 

skrajno obravnavana (nekateri razredniki menijo, da je omenjena pedagoška naloga pomembna, 

drugi pa, da to sploh ni naloga razrednika). Ažman (2012) jo obravnava kot pedagoško nalogo, 

saj načrtovanje kariere in predstavitev poklicev navede kot predlog vsebinske obravnave na 
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kakšni razredni uri. Žagar idr. (2001) izpostavijo, da bi v šoli morali dati večji poudarek na 

učenčevo pridobivanje znanja o načrtovanju svoje prihodnosti. Razredniki so poleg navedenih 

vsebin dodali še nekaj svojih: urejanje okolice, pasti interneta in varnost na spletu. Predvsem 

slednja je pogosto izvajana vsebina. 

V nadaljevanju smo anketirance prosili, da opišejo eno izmed naštetih tem pri prejšnjem 

vprašanju (tabela 14) oz. navedejo kakšno poljubno. Opis naj bi vseboval uspeh izvedene 

vsebine na razredni uri, odziv učencev in počutje razrednika. 

Tabela 15: Izbrana opisana tema 

 Izbrana opisana tema f f % 

medosebni odnosi 22 25,9 

socialne igre 11 12,9 

splošen odziv učencev 8 9,4 

nasilje 7 8,2 

učna problematika 6 7,1 

bonton 5 5,9 

vzgojna problematika 4 4,7 

medkulturnost 4 4,7 

internet, mobilne aplikacije 4 4,7 

poklicna orientacija 4 4,7 

otrokove pravice in dolžnosti 3 3,5 

alkohol 2 2,4 

spolnost 2 2,4 

odnos do odraslih 2 2,4 

zdravje, prehrana 1 1,2 

skupaj 85 100,0 

 

Izmed vseh anketirancev jih je na odprto vprašanje odgovorilo 85, kar znaša 81,7 %. Za 

poljubno izbrano temo so opisali občutke ob njeni izvedbi in o povratni informaciji učencev. 

Tabela 15 prikazuje katere vse različne teme so si razredniki izbrali za opis. Več kot četrtina 

anketirancev, ki so odgovorili na to vprašanje, so izbrali medosebne odnose (25,9 %). Rezultat 

se ujema z rezultatom, da to temo razredniki tudi sicer največkrat obravnavajo na svojih urah 

oddelčne skupnosti (glej tabelo 14). Zelo visoko se je uvrstila še tema socialne igre, saj so jo 

anketiranci izbrali kot drugo najpogosteje izbrano (12,9 %). V prvi polovici izbranih tem so se 

znašle tudi skoraj vse teme, ki so v tabeli 14 zasedle najvišja mesta: učna problematika (7,1 %), 

bonton (5,9 %), vzgojna problematika (4,7 %). Odnos do odraslih, ki je sicer pogosto izvajana 

tema, je bila posebej opisana dvakrat (2,4 %). Opise svojih ur so podali tudi anketiranci, ki so 

izvajali bolj tabu teme kot sta spolnost (2,4 %) in alkohol (2,4 %). Dobri medosebni odnosi 
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imajo lahko močne pozitivne posledice za učence. Ko učenci začutijo, da je učiteljem zanje 

mar, se bodo za šolo bolj potrudili. Poleg tega bodo bolj motivirani za delo v odnosu do sebe 

in deležnikov, ki jih obdajajo, navsezadnje pa bodo ta odnos tudi cenili. Učitelj ljubeč odnos z 

učenci in oddelčno skupnostjo lahko razvije tako, da spoznava učence in z njimi razvija pristne 

odnose, da spodbuja medsebojno poznavanje učencev in da vzpostavlja ljubeč medsebojni 

odnos (Panju, 2010). Tudi s pomočjo socialnih iger nastajajo interakcije in se razvijajo socialni 

odnosi. To so tehnike, ki spodbujajo poslušanje in razumevanje drug drugega, sprejemanje in 

reševanje konfliktnih situacij in gradnjo odnosov sodelovanja in ne tekmovanja. Učitelji s 

pomočjo socialnih iger lahko vzpostavi enakopravnejše in neposredne stike z učenci. Hkrati 

učenci dobijo priložnost, da se sprostijo, izrazijo svoja čustva in stališča ter zmanjšajo strahove, 

kot je strah pred nekaterimi sošolci (Virk Rode idr., 1998). Poleg opisanih medosebnih odnosov 

in socialnih iger bi izpostavili še temo nasilja, ki se je znašla v zgornji tretjini izbire. Primer 

izvedene ure opisuje ena izmed sodelujočih razredničark, ki je omenila, da: »so bili učenci 

presenečeni nad dejstvom, kaj vse je nasilje. Nekateri so se zavedli, da nasilje od doma prinašajo 

tudi v šolo«. Pušnik (1999) pove, da ljudje uporabljamo mnoge vedenjske vzorce, ki so sicer 

pozitivno uveljavljeni, vendar se bistveno ne ločijo od vzorcev, ki pa že kažejo znake 

nedovoljenega nasilja. 

V tabeli 15 so zbrane le izbrane teme, ki so jih razredniki izbrali za opis. V nadaljevanju so 

njihova mnenja zbrana v tabeli 16. Mnenja so kategorizirana v sklope, ki pa niso vezani na 

posamezne teme, ampak dajejo vpogled kot celoto: kako so se razredniki pripravljali na izbrane 

teme, kakšen je bil odziv učencev in kako so se ob tem počutili sami. Ker je posamezni 

razrednik zapisal mnenje za več različnih sklopov, je vseh mnenj skupaj več (163), kot je skupaj 

anketirancev (85). 

Tabela 16: Mnenja razrednikov o izbrani vsebini 

 f 

(Dober) odziv učencev na izbrano temo. / Tema jim je bila zanimiva. 44 

Način izvedbe pripravljene vsebine. 32 

Aktivno sodelovanje učencev. 27 

Po izvedeni vsebini so se pokazale (ne)izboljšave. 26 

(Dobro) počutje razrednika po izvedbi pripravljene vsebine. 22 

Razlog za izbrano vsebino. 12 

Skupaj 163 

 

Razredniki so v opisu o izbrani temi največkrat pisali o odzivu učencev (44). Vsa zbrana mnenja 

o tem smo združili v sklop (Dober) odziv učencev na izbrano temo. / Tema jim je bila zanimiva. 
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Praktično vsi razredniki so sporočili, da je bil odziv učencev dober, ponekod celo odličen. 

Nekateri izmed njih so dodali le to, da so bili učenci sprva presenečeni, jim je bilo nerodno ali 

pa se je zdelo, da teme ne bodo sprejeli, vendar so se kasneje sprostili in so jo. Po Virk Rode 

idr. (1998) je pomembno, da se učitelj trudi in z učenci vzpostavi dialog, da z njimi komunicira 

jasno in zanimivo. Predvsem si mora vzeti čas za metakomunikacijo, saj s tem ohranja 

heterogeno prilagajanje. Učitelj, ki vzpodbuja pogovor o medsebojnem doživljanju, vzpostavi 

okolje, v katerem učenci ne čutijo potrebe po manipulaciji, izkoriščanju in obtoževanju. Način 

izvedbe pripravljene vsebine je sklop, ki ga je v svoje mnenje vključilo 32 razrednikov. Načini 

so bili zelo raznoliki. Temo so predstavili s pomočjo socialnih iger, delavnic, zgodb, preko 

filma, pogovorov, mediacije in vključevanja šolske svetovalne službe. Kar nekaj anketirancev 

(27) je izpostavilo, da so učenci aktivno sodelovali pri izbrani razredni uri. Ponekod so 

sodelovali s pogovorom, izdelavo plakatov ali samostojno pripravo in vodenjem vsebine. Vse 

vrste njihovega aktivnega sodelovanja smo zbrali v sklop Aktivno sodelovanje učencev. Pri 

učenju mediacije je pomemben element tudi aktivno poslušanje, kjer učenci sodelujejo s svojo 

prisotnostjo, povzemanjem in razjasnjevanjem (Schrumpf idr., 2010). V sklopu Po izvedeni 

vsebini so se pokazale (ne)izboljšave so zbrana mnenja razrednikov (26), ki so se pohvalili, če 

so se po izvedbi ene take ure ali več teh pokazale izboljšave pri posameznih učencih ali pri 

oddelčni skupnosti kot celoti. Nekaj jih je priznalo, da so bile izboljšave le delne ali pa da jih, 

žal, ni bilo. Rezultati projekta o socialnih igrah, v katerem so sodelovali Virk Rode idr. (1998), 

so pokazali, da tako učenci kot tudi učitelji igre doživljajo pozitivno. Učenci pridobijo več volje 

do dela, ustvarjalnosti, samospoštovanja in občutka za kompetentnost. 22 mnenj razrednikov 

smo združili v sklop (Dobro) počutje razrednika po izvedbi pripravljene vsebine. Večina jih je 

zagotovila, da so bili zadovoljni z izvedbo bodisi zaradi odziva učencev bodisi pozitivnih 

sprememb, ki so se začele pojavljati. V zadnji sklop so združena mnenja, ki so jih anketirani 

razredniki (12) navedli kot Razlog za izbrano vsebino. To so priseljenost otrok in posledična 

nestrpnost med učenci, nerazumevanje med učenci, želja po boljših odnosih (tako s strani 

razrednika kot tudi s strani učencev). Ena izmed razredničark je opisala da: »smo poskušali 

premagati določene stereotipe, za katere ugotavljam, da so posledice stereotipov staršev in 

delno tudi družbe. Kljub trudu so geji še vedno čudni, lezbijke nezaželjene, Romi 

umazani…stereotipi ostajajo.« Leiprecht (2011, v Barnscheidt idr., 2011) temu pritrjuje, saj 

razloži, da predsodki pomenijo nezadostno poznavanje, ki vključuje čustveno negativno sodbo, 

ljudje pa se jih vztrajno oklepajo. 
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Kot zadnje vprašanje v tem podpoglavju nas je zanimalo, kakšne strategije uporabljajo 

razredniki pri vzpostavljanju in vodenju učinkovite verbalne komunikacije v razredu. Med 

vsemi navedenimi odgovori so jih lahko obkrožili poljubno mnogo. 

 

Tabela 17: Strategije za vzpostavljanje in vodenje učinkovite verbalne komunikacije 

  f f % 

razgovor 97 25,8 

navajanje na poslušanje drug drugega 88 23,4 

socialne igre 64 17,0 

razlaga 46 12,2 

metode, ki omogočajo gibanje, zabavo, aktivno sodelovanje učencev 42 11,2 

pripovedovanje 39 10,4 

skupaj 376 100,0 

 

V tabeli 17 lahko preberemo, da razredniki za vzpostavljanje učinkovite komunikacije 

največkrat uporabljajo razgovor (25,8 %) in navajanje na poslušanje drug drugega (23,4 %), 

kar skupaj znese skoraj polovico vseh odgovorov (49,2 %). Najmanj anketirancev se poslužuje 

pripovedovanja (10,4 %). Opazimo lahko še, da vsak razrednik v povprečju uporablja najmanj 

3 različne strategije. Poleg odgovorov smo prejeli še nekaj predlaganih metod, ki jih določeni 

razredniki izvajajo z namenom izboljšanja komunikacije. To počnejo s pomočjo delavnic, dela 

na terenu, ogleda posnetkov, uporabe literature in leksikonov ter pisnega izražanja mnenja. S 

slednjim je zagotovljena anonimnost učencev in varno počutje (neizpostavljenost). Ena izmed 

razredničark je kot dobro prakso navedla, da so učenci o določeni temi v zvezi s komunikacijo 

naredili predstavitev, po njej pa so razvili še debato. Izvajanje delavnic za boljšo komunikacijo 

različnih deležnikov navajajo tudi različni avtorji. Hrovat Kuhar (2006) je med drugim iskala 

najboljše načine za komunikacijo z otrokom, Žnidar (2005) pa si je v okviru projekta Mreže 

učečih se šol za enega izmed ciljev postavila učenje strategij nenasilne komunikacije. 

6.5 Metode za reševanje konfliktov 

V zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, po kakšnih strategijah posežejo razredniki 

v konfliktnih situacijah ter koga izmed različnih služb prosijo za pomoč (R5). Iz odgovorov 

smo želeli dobiti tudi povratno informacijo glede preventivne povezanosti s temi službami. 

Anketiranci so na vprašanje o uporabi metod za reševanje ovir v komunikaciji odgovorili tako, 

da so med vsemi navedenimi odgovori obkrožili vse tiste metode, s katerimi pristopajo k 
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reševanju konfliktnih situacij. Poleg tega so lahko dopisali tudi metode, ki jih sami uporabljajo, 

niso pa bile med navedenimi. 

 

Tabela 18: Metode za reševanje ovir v komunikaciji 

  f f % 

pogovor s celotnim razredom 91 27,7 

razgovor 86 26,2 

poučna zgodba 42 12,8 

humor 25 7,6 

mediacija 56 17,1 

restitucija 28 8,5 

skupaj 328 100,0 

 

Način odgovarjanja na vprašanje o uporabi metod za reševanje ovir v komunikaciji je bil za 

anketirance enak kot pri prejšnjem vprašanju (glej tabelo 17). Tudi tu so lahko obkrožili več 

odgovorov in tudi tokrat se je izkazalo, da se razredniki v primeru konfliktov v povprečju 

poslužujejo vsaj treh različnih strategij za reševanje. Največkrat uporabijo pogovor s celotnim 

razredom (27,7 %) in razgovor (26,2 %), kar skupaj znaša več kot polovico vseh odgovorov 

(53,9 %). Najredkeje razredniki posežejo po restituciji (8,5 %), vendar si tudi ta utrjuje mesto 

med ostalimi metodami. Primer delavnic, kjer se vsi deležniki (predvsem učitelji) učijo 

različnih metod za reševanje konfliktov, med drugim tudi restitucije, opisuje Žnidar (2005). 

Poleg odgovorov je bilo zapisanih tudi nekaj opomb. Največkrat so razredniki dodali, da 

izvajajo razgovor s posameznikom ali z vpletenimi in poudarili, da je velikokrat odvisno od 

posamezne situacije in same teže problema. Predstavljeni sta bili še dve dobri praksi. Ena izmed 

razredničark v primeru težave napiše pismo učencem. V tem primeru so sedaj oni uredniki 

namišljene svetovalnice, ona pa njihova stranka, ki jih prosi za nasvet. Nasveti so anonimni in 

ob priložnosti jih razredničarka glasno prebere. Metoda se po njenem mnenju lepo obnese. 

Druga razredničarka je dogovorjena z razredom, da učenec, ki je naredil napako oz. krivico 

nekomu, to napiše in se opraviči. Temu sledi pogovor ali pa se zapisano opravičilo pokaže le 

prizadetemu.  

Pri vprašanju, kjer nas je zanimalo, s katerimi službami so se razredniki povezali zaradi 

preventive in s katerimi zaradi kurative (rezultati so prikazani v grafu na sliki 5), so anketiranci 

pri posamezni službi to označili s črko P in/ali K.  
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Slika 5: Graf, ki prikazuje vključevanje zunanjih služb v oddelčno skupnost 

 

Iz grafa na sliki 5 lahko razberemo kolikokrat so razredniki vključili posamezno službo tako 

preventivno (modro obarvan stolpec oz. prvi izmed treh) kot kurativno (oranžno obarvan 

stolpec oz. drugi izmed treh) oz. kolikokrat nasploh (vsota preventive in kurative je označena 

sivo oz. kot tretji stolpec). Vprašani razredniki so po sodelovanju z zunanjo službo večkrat 

posegli preventivno: 288 – krat. Kurativno sodelovanje so uporabili 235 – krat. To je nazorno 

opazno tudi iz grafa, saj so bile vse zunanje službe večkrat vključene preventivno kot kurativno. 

Vse izvajane preventive in kurative skupaj je bilo 523 – krat. Preventivno so se razredniki 

največkrat povezali s svetovalno službo (86) in s strokovnim delavcem šole (60), najmanjkrat 

pa s policisti (9) in s kriminalisti (6). Tudi ko je konflikt že prisoten, pri reševanju največkrat 

sodelujejo svetovalna služba (68) in strokovni delavec šole (55), najmanjkrat pa policija (8) in 

kriminalisti (5). Opazimo še, da so vsi stolpci posameznega niza (preventiva, kurativa, skupaj) 

razvrščeni padajoče: razredniki se torej največkrat povežejo s svetovalno službo in sicer 

preventivno (86), najmanjkrat pa s kriminalisti in sicer kurativno (5). Sklepamo lahko torej, da 

anketirani razredniki tako preventivno kot kurativno najprej sodelujejo s službami, ki so 

zaposlene znotraj same šole. Zorko (2005) trdi, da svetovalni delavci premorejo širša znanja s 

področja pedagogike, psihologije, statistike, socialnih odnosov in drugo. Ostali učitelji so tega 

deležni v manjšem obsegu, zato je naloga svetovalne službe tudi pomoč učiteljem in učencem. 

Pri tem misli svetovanje učiteljem v zvezi z ravnanji in postopki v zvezi z učenci. Njihovi 

nasveti temeljijo na teoretičnih osnovah, saj z oddelčno skupnostjo in učenci nimajo stalnega 

stika, zato je primerno, da razrednik njihovo mnenje kritično premisli. Žagar idr. (2001) 
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priporočajo, da razrednik svoje naloge povezuje tako z drugimi strokovnimi delavci kot tudi z 

inštitucijami izven šole. Predlog naj velja predvsem v primeru, ko razrednik ne more sam 

ustrezno rešiti problema na šoli ali ko ne more dobiti ustrezne strokovne pomoči, ki jo potrebuje 

in želi. 

Na koncu nas je zanimalo še, s kakšnimi izjavami razredniki posredujejo v problematičnih 

situacijah. Zanimalo nas je, na kateri izmed petih pozicij (stopnja kaznovalca, vzbujevalca 

krivde, tovariša, pogojevalca ali vodje) po Gossen (1993) so razredniki slovenskih osnovnih 

šol. K vsaki izjavi v tabeli 19 je pripisano, h kateri stopnji spada. 

  

Tabela 19: Izjave, izrečene učencem v konfliktnih situacijah 

  Stopnja po 

Gossen 

Povprečne vrednosti 

pomembnosti izjav 

Standardni 

odklon (σ) 
Kako lahko narediš bolje? vodja 3,72 1,10 

Kakšen načrt imaš, da popraviš 

nastalo škodo? 

vodja 3,52 1,18 

Ne zanima me tvoja napaka, zanima 

me, kaj boš storil sedaj? 

vodja 2,86 1,24 

Zakaj nisi storil, kar bi moral? vzbujevalec krivde 2,68 1,11 

Kdaj boš poravnal stvari? vodja 2,62 1,30 

Ali nisi rekel, da boš naredil? vzbujevalec krivde 2,52 1,10 

Kolikokrat sem ti to rekel? vzbujevalec krivde 2,19 1,14 

Naredi to zame. tovariš 1,64 1,09 

Naredi, sicer… kaznovalec 1,63 0,97 

Nad tabo sem razočaran/a. vzbujevalec krivde 1,53 0,84 

Se spomniš, kaj sem naredil zate? tovariš 1,22 0,68 

Ali želiš dobiti nalepko z 

nasmejanim obrazom? 

pogojevalec 1,15 0,68 

Nikoli ne narediš prav. kaznovalec 1,13 0,57 

Če ne končaš, ne dobiš zvezdice. pogojevalec 1,13 0,62 

Imaš 10 kazenskih točk. pogojevalec 1,08 0,49 

Ti si vedno najslabši. kaznovalec 1,07 0,54 

V življenju ne boš nikoli uspel. kaznovalec 1,02 0,20 

 

Gossen (1993) meni, da glede na pogostost izrekanja določenih izjav v konfliktnih situacijah, 

lahko dobimo povratno informacijo, na kateri poziciji je posamezni učitelj oz. razrednik.  S 

svojimi izjavami lahko razrednik pri učencih pusti dolgotrajne posledice, pri tem pa se tega sam 

niti ne zaveda. Izjave vzbujevalca krivde lahko nekaterim učencem na primer porušijo 



40 

 

samospoštovanje. Višja kot je pozicija učitelja oz. razrednika ter njej pripadajoče izjave, več 

dobrega lahko učenec pridobi in se nauči iz konfliktne situacije. Najvišja pozicija se od ostalih 

pozicij razlikuje po tem, da učitelj ne skuša obdržati nadzora, ampak prevzame vlogo vodje, to 

pa koristi tako žrtvi kot krivcu. Nekateri anketirani razredniki so v opombo k vprašanju zapisali, 

da niso razumeli namena vprašanja in čemu so izjave namenjene. Kot je razvidno iz tabele 19, 

so najvišje povprečne vrednosti dosegle trditve, ki bi jih v različnih konfliktnih situacijah 

izrekel vodja (najvišja pozicija): Kako lahko narediš bolje? (3,72), Kakšen načrt imaš, da 

popraviš nastalo škodo? (3,52) in Ne zanima me tvoja napaka, zanima me, kaj boš storil sedaj? 

(2,86). Hkrati obe najmanjkrat uporabljeni izjavi pripadata kaznovalcu, ki je po Gossen (1993) 

najnižja pozicija, ki jo prevzame učitelj oz. razrednik v konfliktnih situacijah. To sta: Ti si 

najslabši (1,07) in V življenju ne boš nikoli uspel (1,02). Največji standardni odklon ima trditev 

Kdaj boš poravnal stvari? (𝜎 = 1,30), najmanjši pa trditev V življenju ne boš nikoli uspel 

(𝜎 = 0,20), za katero smo že omenili, da ima tudi najmanjšo povprečno vrednost. Pri tem velja 

opaziti, da so odgovori z večjo povprečno vrednostjo bolj razpršeni. Celotna slika rezultatov 

nam pokaže, da se anketiranci poslužujejo izjav, ki bi jih v konfliktnih situacijah uporabljal 

vodja (najvišja pozicija) in vzbujevalec krivde (druga najnižja pozicija). Učitelj, ki premore 

lastnosti vodje, naj bi omogočal izvedbo restitucije, vzbujevalec krivde pa s svojo tišino lahko 

nekaterim učencem uniči samospoštovanje. Poziciji sta si po stopnjah zelo različni (Gossen, 

1993) in iz odgovorov, ki jih prikazuje tabela 19 bi lahko sklepali, da pri načinu ukrepanja v 

konfliktnih situacijah med različnimi razredniki predmetne stopnje prihaja do razhajanj. Če 

pogledamo še enkrat odgovore iz tabele 18 opazimo, da je restitucija od vseh strategij najmanj 

uporabljena v praksi, kljub temu da se anketiranci največkrat poslužujejo izjav, ki naj bi jih 

uporabljal ravno vodja, torej učitelj, ki spodbuja izvedbo restitucije. Na tem mestu se nam takoj 

odpre vprašanje za nadaljnje raziskovanje: čemu takšni rezultati? Morda zaradi nepoznavanja 

restitucije kot oblike ukrepanja v konfliktnih situacijah?  

6.6 Splošno mnenje o razredništvu 

Zadnje vprašanje v anketnem vprašalniku je bilo odprtega tipa in zastavljeno tako, da so 

razredniki lahko podali svoje mnenje o razredništvu. Analogno vprašanje je v svojem anketnem 

vprašalniku zastavila tudi Bregar (2013), ki je dobila izredno dobro povratno informacijo o 

njihovem delu in odnosu drugih deležnikov do njihove vloge. Dobrega odziva smo si želeli tudi 

sami. 
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Tabela 20: Mnenja razrednikov o njihovem delu 

  f 

Razredništvo je zahtevna, naporna in zelo odgovorna vloga. 58 

Interakcija z učenci, starši, sodelavci in drugimi deležniki. 42 

Odnos do svojega dela-razredništva. 37 

Premalo cenjeno in vrednoteno delo. 36 

Razredništvo predstavlja dodatno obremenitev. 17 

Za vse delo je čas nepravilno razporejen (preveč dela/premalo časa). 10 

skupaj 200 

 

Spraševali smo se, kakšen bo odziv anketirancev, ker je bilo vprašanje odprtega tipa in se je 

nahajalo na koncu kar dolgega anketnega vprašalnika. A odzivi so bili odlični, saj je kar 93 od 

104 anketirancev oz. 89,4 % vseh sodelujočih podalo svoje splošno mnenje o razredništvu in 

delu, ki ga le to zajema. Vsa dobljena mnenja smo podrobno prebrali in zaradi lažjega pregleda 

razdelili v šest sklopov. Ti so zbrani v tabeli 20. Odgovorov je skupaj več kot anketirancev, ki 

so na vprašanje odgovorili, saj je v večini primerov posamezni razrednik podal mnenje za več 

področij.  

Največ razrednikov (58) je med drugim podalo svoje mnenje, da Razredništvo je zahtevna, 

naporna in zelo odgovorna vloga. Bregar (2013) je v svoji interpretaciji ta mnenja razdelila bolj 

podrobno. Vendar, če jih seštejemo skupaj, lahko potegnemo vzporednice in opazimo, da so 

tudi njej razredniki največkrat sporočali o tem, da vidijo svojo vlogo kot odgovorno, zahtevno 

in naporno. Tudi Ažman (2012) s krepkim tiskom poudari, da je vloga razrednika zahtevna in 

naporna. Kot zanimivost bi izpostavili, da so pri Bregar (2013) kar nekajkrat omenili, da 

razrednik opravlja preveč administrativnega dela in birokracije. Med našimi odgovori sta se 

našla le dva zapisa, ki sta omenjala, da je veliko birokratskega dela. Morda je temu botroval 

poudarek teme, ki smo jo izpostavili (pedagoške naloge) in so se zato tudi razredniki bolj 

osredotočili na ta vidik.  

V sklop Interakcija z učenci, starši, sodelavci in drugimi deležniki (42) so zajeta vsa mnenja, 

ki so jih razredniki izražali v zvezi z vsemi deležniki, s katerimi sodelujejo. Največkrat so 

omenjali učence in starše. Slednje je pričakovano, saj kot pravijo Žagar idr. (2001): »Je 

pedagogika kot znanost nastala in se razvila zaradi predmeta, objekta svojega proučevanja, to 

je – učenca« (str. 114). Poleg tega menijo, da če razrednik spodbuja in skrbi za socialno klimo 

v oddelčni skupnosti, se lahko posamezen učenec tekom let uspešno utrjuje. S svojimi besedami 

je to teoretično mnenje podal eden izmed anketirancev: »Mislim, da dober razrednik zelo veliko 

naredi za učence. Učenci se počutijo varne, vedo, da bo za njih nekdo skrbel v vsaki situaciji«. 
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Kalin idr. (2009) velik del (ne)uspešnosti učenca pripisujejo vplivu sodelovanja učiteljev oz. 

razrednikov s starši. Boljše kot je sodelovanje, uspešnejše je učenje učenca, njegov osebnostni 

razvoj in vedenje. Ena izmed razredničark, ki se strinja s tem, je zapisala: »Vse pa je odvisno 

od odnosov med učenci, starši in učitelji. Te odnose skupaj gradimo«. 

Pod sklop Odnos do svojega dela-razredništva (37) smo zbrali vse izjave, ki so vsebovale 

razrednikovo mnenje o svojem delu. Največkrat so izražali zadovoljstvo, ki jim jo ta vloga 

prinaša, in pa, da se jim zdi to izredno pomembna vloga ter poleg tega tudi pomembna izkušnja. 

Ažman (2012) gre v svojem razmišljanju še dalj, saj meni da: »je za učenca, šolo, družbo in 

razrednika samega vloga razrednika zelo pomembna« (str. 21). Kasneje dodaja še, da je 

bistveno, da učitelj vlogo razrednika sprejme z naklonjenostjo in mu prinaša zadovoljstvo ter 

da se v tej vlogi počuti uspešen. Nazoren primer je zadovoljna razredničarka, ki je v svojem 

mnenju zapisala, da je: »najlepše, ko ti čez nekaj let povedo, da imajo lepe spomine na OŠ, nate 

kot razrednika, da so dobili dobro popotnico za življenje«. 

Veliko razrednikov (36) je poudarilo, da je njihovo delo premalo vrednoteno in premalo 

cenjeno, tako s strani države kot tudi družbe. Večkrat so razredniki mnenje obogatili z izrazi 

kot so: zelo podcenjeno, čisto premalo plačano, mizerno plačano. Vsa taka in podobna mnenja 

smo zbrali v sklop Premalo cenjeno in vrednoteno delo. Če primerjamo z raziskavo, ki jo je 

izvedla Bregar (2013), so se naši anketiranci bolj osredotočili na druge vidike (zahtevna in 

odgovorna vloga). Premalo vrednoteno in plačano delo razrednika so njeni anketiranci namreč 

največkrat izpostavili. Kot pravi Zorko (2005) pripadata razredniku kot plačilo za njegovo delo 

ena ali dve dodatni uri na teden. 

Posebej smo zbrali tudi mnenja, kjer so razredniki poudarili, da jim vloga razredništva prinaša 

dodatno obremenitev. Takih mnenj je bilo 17 in so zbrana v sklop Razredništvo predstavlja 

dodatno obremenitev. Zorko (2005) piše o dejstvu, da razrednik in nerazrednik nista 

enakovredno obremenjena. V raziskavi, ki jo je opravil, je bila večina učiteljev mnenja, da naj 

bo razredništvo sestavni del učne obveze. Posledično bi imel razrednik manj ur svojega 

predmeta, hkrati pa bi se njegovo delo razbremenilo oz. izenačilo s količino dela, ki ga ima 

nerazrednik. 

Nazadnje se nam je zdelo smiselno izpostaviti še mnenja (10), ki so izrazila, da Za vse delo je 

čas nepravilno razporejen (preveč dela/premalo časa). Kot smo omenili že v teoretičnem delu, 

Bela knjiga (2011) navaja, da je izvajanju razrednih ur namenjene pol ure na teden, razredniku 

za celotno delo, ki ga ta vloga prinaša, pa dve uri na teden. Če upoštevamo vse naloge, ki naj 

bi jih razrednik opravljal (Žagar 2001; Zorko 2005; Bela knjiga 2011; Ažman 2012) je povsem 
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razumljivo, da so izražena mnenja popolnoma upravičena. Da je problematika aktualna, 

poudarja tudi Bela knjiga (2011), kjer so rezultati raziskave pokazali, da se s tem  (premalo 

namenjenih ur v tretjem triletju) strinjajo tako sami razredniki kot tudi ravnatelji in starši. 
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7 ZAKLJUČEK 

Vlogo razrednika sem želela raziskati zaradi želje po dodatnem znanju o tej vlogi in vedenju, 

kako uspešno se z njo spopadajo razredniki predmetne stopnje; sama sem namreč študentka 

študijske smeri predmetne pedagogike. 

V teoretičnem delu smo ugotovili, da je o razredništvu kar nekaj literature tako teoretične kot 

tudi primerov dobre prakse. Različni avtorji (Malić 1988; Kalin 1999, 2000; Žagar 2001; 

Ažman 2012) vloge razrednika opredeljujejo različno podrobno. Tudi njihove naloge so 

kategorizirane po različnih kriterijih in težko je pravzaprav našteti, katere vse naloge naj bi 

razrednik opravljal. V nadaljevanju smo raziskali predvsem pedagoške naloge razrednika, za 

katere se je izkazalo, da so raznovrstne, kompleksne in se med seboj velikokrat povezujejo.  

S pomočjo anketnega vprašalnika smo dobili povratne informacije in mnenja razrednikov o 

njihovem delu. V raziskavo smo zajeli le tiste, ki poučujejo na osnovnošolski predmetni stopnji. 

Ugotovili smo, da so razrednikom pedagoške naloge v povprečju zelo pomembne. Za priprave 

na razredne ure jih več kot polovica potrebuje največ eno uro. Največ razrednikov to počne 

samostojno. Približno polovica anketiranih razrednikov izvaja ure oddelčne skupnosti enkrat 

na teden, torej tako kot je določeno v zakonodaji. Več kot 90 % razrednikov je razredne ure že 

izvajala tudi v času poučevanja svojega predmeta. Natanko polovica anketirancev ure oddelčne 

skupnosti izvaja tudi izven učilnice. Najpogostejša tema, ki jo obravnavajo razredniki z učenci, 

so medosebni odnosi, strategija, ki jo uporabljajo za uspešno komunikacijo, pa razgovor. Ob že 

nastalem konfliktu najraje posežejo po pogovoru s celotnim razredom. Razredniki se najraje 

obrnejo po pomoč k šolski svetovalni službi, tako za pripravo in izvedbo razredne ure kot tudi 

v primeru konfliktnih situacij. V primeru slednjih so razredniki predmetne stopnje v slovenskih 

osnovnih šolah s svojimi izjavami po Gossen (1993) najbližje poziciji vodje in vzbujevalca 

krivde. Zanimivo bi bilo raziskati, zakaj je temu tako, saj je pozicija vzbujevalca krivde druga 

najnižja stopnja, pozicija vodje pa najvišja. Povabilu, da na koncu ankete razredniki zapišejo še 

svoje mnenje o vlogi in delu, ki ga le ta prinaša, se je odzvalo skoraj 90 % vprašanih. Največkrat 

je bilo podano mnenje, da je vloga razrednika izredno zahtevno in naporno delo, hkrati pa tudi 

zelo odgovorno. Opozarjajo, da je njihovo delo premalo cenjeno, vrednoteno in plačano. Kljub 

temu, da je to zanje velika dodatna obremenitev, je napredek učencev nagrada. To je tudi eden 

izmed razlogov, da jim ta pomembna vloga nudi zadovoljstvo. 



45 

 

8 VIRI IN LITERATURA 

Ažman, T. (2012). Sodobni razrednik: priročnik za usposabljanje učiteljev za vodenje 

oddelčnih skupnosti. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Barnscheidt, A., Hillers, K., Jens, M., Vah Jevšnik, M., Koppany, J., Lazar, E., … Čekada Zorn, 

Š. (2011). Državljanske medkulturne kompetence: Gradivo za učence in učitelje. V M. Jens, D. 

Lange in K. Toplak (ur.), Ekskurz: Predsodki (str.8). Hannover: Leibniz Universitat. 

Bregar, M. (2013). Naloge razrednika v osnovni šoli in usposobljenost učiteljev za to vlogo 

(Magistrska naloga, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-

lj.si/1571/1/MAGISTRSKA_NALOGA_ZA_TISKANJE_4.4.2013.pdf 

Brown, S., Earlam, C. in Race, P. (2001). 500 nasvetov za učitelje. Ljubljana: Educy. 

Cohen, R. (2012). Vrstniki razrešujejo konflikte: Vrstniška mediacija v šolah. Ljubljana: Zavod 

RAKMO. 

Cowley, S. (2005). Kako krotiti mularijo. Ljubljana: Modrijan. 

Fabiani, P. A. (2014). Vzgojni ukrepi in restitucija: pot k pozitivnim spremembam. Časnik 

Šolski razgledi, (15). Pridobljeno s http://www.solski-razgledi.com/clanek.asp?id=5291 

Gossen, D. C. (1993). Restitucija : preobrazba discipline v šolah. Radovljica: Regionalni 

Izobraževalni Center.  

Hrovat Kuhar, E. (2006). Delavnice s starši-starši pomagajo staršem. V M. Pšunder, D. Hederih, 

Z. Kauran, F. Prosnik, J. Smerdelj in M. Tacner (ur.), Razrednik@starši.oš (str. 204-208). 

Ljubljana: Supra. 

Kalin, J., Resman, M., Šteh, B, Mrvar, P., Govekar-Okoliš, M. in Mažgon, J. (2009). Izzivi in 

smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši. Ljubljana: Znanstvena založba 

Filozofske fakultete. 

Krek, J. in Metljak, M. (ur). (2011). Bela knjiga v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

2011. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Novak, L. (2009). Stališča razrednih učiteljev o verbalni komunikaciji v prvem in drugem 

triletju osnovne šole. (Magistrska naloga). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Panju, M. (2010). Strategije za spodbujanje čustvene inteligence v razredu. Ljubljana: 

Modrijan. 



46 

 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja. 

(2004). Uradni list Republike Slovenije. 80, 23. VII. Pridobljeno s https://www.uradni-

list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/50375 

Prgić, J. (2010). Šolska in vrstniška mediacija: Vse, kar morate vedeti o mediaciji v šoli. Griže: 

Svetovalno-izobraževalni center MI. 

Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih 

in srednjih šolah ter v dijaških domovih. (2005). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport 

Republike Slovenije. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_d

rugo/Programske_smernice_za_delo_ouz_in_os.pdf 

Pšunder, M. [Majda]. (2006). Delavnice s starši-starši pomagajo staršem. V M. Pšunder, D. 

Hederih, Z. Kauran, F. Prosnik, J. Smerdelj in M. Tacner (ur.), Razrednik@starši.oš (str. 10-

14). Ljubljana: Supra. 

Pšunder, M. [Mateja]. (2004). Disciplina v sodobni šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo. 

Pšunder, M. [Mateja]. (2011). Vodenje razreda. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za 

slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. 

Pšunder, M. [Mateja]. (ur.). 2006. Razrednik@starši.oš. Ljubljana: Supra 

Pušnik, M. (1999). Vrstniško nasilje v šolah. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Pušnik, M., Žarkovič Adlešič, B. in Bizjak, C. (2000). Razrednik v osnovni in srednji šoli. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Resman, M. ( 1990). Učitelj – uslužbenec, strokovnjak, oseba in osebnost. V M. Velikonja, M. 

Plestenjak, C. Razdevšek, Pučko, M. Resman in V. Troha (ur.), Učitelj, vzgojitelj – družbena 

in strokovna perspektiva. Zbornik gradiv s posveta. (str. 31-36). Ljubljana: Zveza društev 

pedagoških delavcev družbena in strokovna perspektiva.  

Schrumpf, F., Crawford D. K. in Bodine R. J. (2010). Vrstniška mediacija : reševanje konfliktov 

v šolah : vrstniški priročnik. Ljubljana: Zavod RAKMO.  

Tuš, J. in Aranđelović, D. (2017). Statistični urad Republike Slovenija. Pridobljeno s 

http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6940 



47 

 

Verbnik Dobnikar, T. (2002). Razrednik na stičišču različnih vlog. Socialna pedagogika 

(Ljubljana), 6(1), 47-67. Pridobljeno s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

L62DAHOR 

Virk Rode, J., Belak Ožbolt, J., Beltram, J., Bozovičar, V., Lah, S., Lavrič, A., … Vrečko, M. 

(1998). Socialne igre v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. (2007). Uradni list Republike 

Slovenije. 16, 23. II. Pridobljeno s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445 

Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo) (ZOsn). (2006). Uradni list Republike 

Slovenije. 81, 31. VII. Pridobljeno s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448 

Zorko, S. (2005). Sem razrednik?!. Maribor: samozaložba. 

Žagar, D., Brajša, P., Žemva, B., Kunstelj, A., Grgurevič, J. in Guzelj, E. (2001). Razrednik: 

vloga, delo in odgovornost. Ljubljana: Jutro. 

Žnidar, S. (2005). Z roko v roki smo močnejši. V D. Lešnik Mugnaioni (ur.), Strategije za 

preprečevanje nasilja (str. 105-108). Ljubljana: Šola za ravnatelje. 

  



48 

 

PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik z naslovom Vloga razrednika na predmetni stopnji osnovne šole, ki 

so ga reševali anketiranci 

Spoštovani. 

Sem Ana Suhadolnik, študentka 4. letnika Pedagoške Fakultete v Ljubljani, in pripravljam 

diplomsko delo z naslovom Vloga razrednika na predmetni stopnji devetletne osnovne šole. Na 

Vas se obračam s prošnjo za sodelovanje v raziskavi o pedagoških nalogah razrednika.  

Vprašalnik je anonimen. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na 

splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo 

tega diplomskega dela. 

V kolikor želite dobiti povratne informacije o rezultatih ankete, dopišite svoj elektronski naslov: 

___________________________________________________ 

Za Vaše sodelovanje se Vam že v naprej prijazno zahvaljujem. 

                                    študentka Ana Suhadolnik 

Navodilo: Pri naslednjih vprašanjih (razen, če je v navodilu zapisano drugače) odgovarjate 

tako, da obkrožite črko pred ustreznim odgovorom oziroma vpišete odgovor na črto. 

 

1. Spol: 

a. Ženski  

b. Moški 

2. Poučujete v šoli, ki je v: 

a. Mestnem okolju 

b. Vaškem okolju 

 

3. V katero področje Slovenije spada osnovna šola v kateri poučujete in ste razrednik/-

čarka oddelčne skupnosti? 

a. Gorenjska 

b. Goriška 

c. Obalno-kraška 

d. Osrednjeslovenska 

e. Primorsko-notranjska 

f. Koroška 

g. Savinjska 

h. Zasavska 

i. Posavska 

j. Jugovzhodna Slovenija 
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k. Podravska l. Pomurska

 

4. Koliko let že poučujete v osnovni šoli? 

_____________________________________ 

5. Kateri predmet poučujete? 

_____________________________________ 

6. Kolikokrat ste že bili razrednik/-čarka? 

_____________________________________ 

7. Ali ste razrednik/-čarka v tem šolskem letu? Če da, kateremu razredu? 

___________________________________________________________ 

8. Kako pomembne se vam naslednje pedagoške naloge, ki jih mora opravljati razrednik? 

V vsaki vrstici obkrožite eno od številk od 1 do 5 glede na to, kako pomembna je 

posamezna naloga za vas. (Ocena 1 pomeni nepomembna, ocena 5 pomeni zelo 

pomembna.) 

Pedagoške naloge razrednika  

Reševanje vzgojnih problemov oddelka. 1          2          3          4          5 

Predlaganje pohval, nagrad in vzgojnih ukrepov. 1          2          3          4          5 

Oblikovanje in vzdrževanje oddelčne skupnosti. 1          2          3          4          5 

Spremljanje napredka oddelčne skupnosti. 1          2          3          4          5 

Pomoč pri udejanjanju pravic učencev. 1          2          3          4          5 

Spremljanje učencev pri aktivnostih zunaj 

učilnice (ekskurzije, športni dnevi, izleti …). 

1          2          3          4          5 

Spoznavanje in opazovanje učencev. 1          2          3          4          5 

Spremljanje napredka posameznega učenca. 1          2          3          4          5 

Spoznavanje družinskih razmer učencev. 1          2          3          4          5 

Pomoč in svetovanje učencem. 1          2          3          4          5 

Reševanje osebnih vprašanj učencev. 1          2          3          4          5 

Svetovanje učencem glede nadaljnjega študija. 1          2          3          4          5 

Spodbujanje učencev k aktivnemu sodelovanju. 1          2          3          4          5 

Sodelovanje s starši. 1          2          3          4          5 

Pomoč in svetovanje staršem. 1          2          3          4          5 

Sodelovanje z drugimi učitelji, vodstvom šole in 

s šolsko svetovalno službo. 

1          2          3          4          5 

Lastni profesionalni razvoj 1          2          3          4          5 

Drugo: _______________________________ 

 

 

1          2          3          4          5 

 

9. Koliko časa največkrat potrebujete, da se pripravite na eno razredno uro? 

a. Do pol ure 

b. Do ene ure 
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c. Do dve uri 

d. Več kot dve uri 

 

10. Kdo vam pomaga pri pripravi na razredne ure? 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Kdo  in  kako  pogosto  vam  pomaga  pri  izvedbi  tem  ur oddelčne skupnosti? V vsaki 

vrstici naredite križec (X) pri odgovoru, ki vam ustreza (Bregar, 2013). 

Odgovori Nikoli  Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

Učenci      

Ravnatelj      

Pomočnik ravnatelja      

Šolska svetovalna služba      

Nadomestni razrednik      

Zunanji sodelavec 

(medicinska sestra, 

kriminalist…) 

     

Kolega      

Drugo: ______________ 

 

 

 

 

12. Kako močno se pri pripravi na razredne ure opirate na naslednje cilje? Oblikovani so v 

obliki vprašanj. V vsaki vrstici napravite križec (X) pri odgovoru, ki vam ustreza. V 

vrstico drugo lahko dodate še cilje, ki niso navedeni, vi pa jih pri svojih pripravah na 

razredne ure upoštevate. 

Cilji Nikoli  Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

V kaj verjamem kot razrednik/-

čarka? 

     

Kaj učenci želijo, potrebujejo 

in pričakujejo od sobivanja v 

oddelku? 

     

Kaj učenci pričakujejo od mene 

kot razrednika/-čarke? 

     

Kako bomo dosegli cilje (čas, 

prostor, način dela)? 

     

Kako si bomo razdelili delo in 

odgovornost? 

     

S kom bomo sodelovali?      

Kako bomo vedeli, kako nam 

gre? 

     

Kako bomo vedeli, da smo 

dosegli cilje? 

     



51 

 

Ali potrebujem dodatna znanja?      

Kako bom premagoval/-a 

ovire? 

     

Drugo: ___________________ 

 

 

 

 

13. Kako pogosto izvajate ure oddelčne skupnosti (Bregar, 2013)? 

a. Enkrat tedensko 

b. Enkrat na 14 dni 

c. Po potrebi: ______________________________________________________ 

Prosim, utemeljite odgovor: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

14. Ali vsebine razrednih ur po potrebi obravnavate tudi pri rednih urah svojega predmeta? 

(Ocena 1 nikoli, ocena 5 zelo pogosto.) 

 

1        2        3        4        5 

 

15. Ali ste razredne ure kdaj izvajali še kje drugje, kot v razredu? 

a. Da 

b. Ne 

16. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili  pritrdilno, napišite kje ste jih izvajali (npr. v 

knjižnici, na šolskem igrišču, v telovadnici, v bližnjem parku, slaščičarna, kino …). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

17. Kako pogosto obravnavate spodaj naštete teme pri urah oddelčne skupnosti? V vsaki 

vrstici napravite križec (X) pri odgovoru, ki vam ustreza (Bregar, 2013). 

Teme Nikoli  Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

Medosebni odnosi      

Odnosi do odraslih (učiteljev, 

starejših …) 

     

Učna problematika      

Aktualne teme določenega 

starostnega obdobja 

     

Vzgojna problematika      

Bonton      

Izostajanje      

Zdravje, prehrana      

Alkohol      
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Droge      

Spolnost      

Nasilje      

Učenje socialnih spretnosti      

Učenje socialnih iger      

Poklicna orientacija      

Problemi pri posameznih 

učiteljih 

     

Medkulturnost      

Otrokove pravice in dolžnosti      

Drugo: __________________ 

 

 

 

 

 

 

18. Poljubno izberite eno (lahko tudi več) izmed tem, ki so naštete v 17. vprašanju in opišite 

kakšen je bil odziv učencev v oddelčni skupnosti (kako so vsebino sprejeli, kako 

uspešna je bila izvedba, kako ste se počutil vi…). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

19. Kakšne metode, oblike in strategije uporabljate oz. ste uporabljali pri vzpostavljanju in 

vodenju učinkovite verbalne komunikacije v razredu? Možnih je več odgovorov 

(Novak, 2009). 

a. Razgovor 

b. Pripovedovanje 

c. Razlaga 

d. Navajanje na poslušanje drug drugega 

e. Socialne igre 

f. Metode, ki omogočajo gibanje, zabavo, aktivno sodelovanje učencev 

g. Drugo: _________________________________________________________ 

 

20. Kakšnih metod in sredstev se poslužujete, ko prihaja do ovir v komunikaciji v razredu, 

npr. prepir, nesramnost, preklinjanje, zmerjanje …? Možnih je več odgovorov (Novak, 

2009). 

a. Pogovor s celotnim razredom 

b. Razgovor 

c. Poučna zgodba 

d. Humor 
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e. Mediacija 

f. Restitucija 

g. Drugo: _________________________________________________________ 

21. S katerimi službami ste se v letošnjem šolskem letu povezali zaradi preventive (na črto 

napišite črko P) ali kurative (na črto napišite črko K) v povezavi s konflikti, ki se 

pojavljajo na šoli.  Če ste se povezali v obeh primerih, napišite na črto obe črki (P, K). 

a. Šolska svetovalna služba ________ 

b. Strokovni delavec šole ________ 

c. Učiteljski zbor  ________ 

d. Ravnatelj ________ 

e. Socialna služba ________ 

f. Policisti ________ 

g. Kriminalisti ________ 

h. Drugo: _________________________________________________________ 

22. Za vse spodnje izjave ocenite, kako pogosto jih izrekate učencem v konfliktnih 

situacijah. V vsaki vrstici obkrožite eno od številk od 1 do 5 glede na to, kako 

pomembna je posamezna naloga za vas (ocena 1 pomeni nikoli, ocena 5 pomeni zelo 

pogosto). 

Izjave v različnih situacijah  

Nad tabo sem razočaran/a. 1          2          3          4          5 

Nikoli ne narediš prav. 1          2          3          4          5 

Naredi to zame. 1          2          3          4          5 

Ne zanima me tvoja napaka, zanima me, kaj boš 

storil sedaj? 

1          2          3          4          5 

Ali želiš dobiti nalepko z nasmejanim obrazom? 1          2          3          4          5 

Ali nisi rekel, da boš naredil? 1          2          3          4          5 

Ti si vedno najslabši. 1          2          3          4          5 

Kako lahko narediš bolje? 1          2          3          4          5 

Če ne končaš, ne dobiš zvezdice. 1          2          3          4          5 

Kolikokrat sem ti to rekel? 1          2          3          4          5 

Se spomniš, kaj sem naredil zate? 1          2          3          4          5 

V življenju ne boš nikoli uspel. 1          2          3          4          5 

Kakšen načrt imaš, da popraviš nastalo škodo? 1          2          3          4          5 

Naredi, sicer… 1          2          3          4          5 

Zakaj nisi storil, kar bi bil moral? 1          2          3          4          5 

Imaš 10 kazenskih točk. 1          2          3          4          5 

Kdaj boš poravnal stvari? 1          2          3          4          5 

 

23. Prosim, zapišite svoje mnenje o razredništvu (Bregar, 2013). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


