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POVZETEK 

Razredna klima predstavlja procese znotraj razreda, ki vključujejo osebnostni razvoj 

posameznikov, njihove značilnosti, medosebne odnose in vpliv organizacije šole. Razredna 

klima pozitivno vpliva na učenje in delovanje v razredu, zato je pomembno, da jo oblikujemo 

načrtno. Še posebej veliko odgovornost pri oblikovanju in spodbujanju razredne klime pa 

imajo razredni učitelji, saj z učenci preživijo največ časa. Z raziskavo smo želeli predvsem 

ugotoviti, kakšno razredno klimo zaznavajo učitelji (dejanska klima) in kakšne si želijo 

(želena klima) ter ali se med njima pojavljajo razlike. Zanimalo nas je tudi, ali se pojavljajo 

razlike v zaznavanju obstoječe in želene razredne klime med učitelji, ki se nahajajo v različnih 

fazah profesionalnega razvoja. V manjšem delu raziskave smo ugotavljali, kako razredno 

klimo v istem razredu ocenjujejo učitelj in učenci ter zunanja opazovalka. V večinski del 

raziskave smo vključili 100 učiteljev prvega triletja, ki poučujejo na 16 osnovnih šolah po 

Sloveniji, manjši del raziskave pa smo izvedli z učenci tretjega razreda, njihovo učiteljico ter 

zunanjo opazovalko. Vsi udeleženci so za oceno dejanske in želene razredne klime izpolnili 

anketni vprašalnik Razredno okolje. Analiza rezultatov je pokazala, da učitelji razredno klimo 

zaznavajo kot »izrazito pozitivno«, hkrati pa si želijo še nekoliko boljšo od obstoječe. Pri 

učiteljih, ki so v različnih fazah profesionalnega razvoja, raziskava ni pokazala razlik v 

zaznavanju obstoječe oz. želene razredne klime. Rezultati manjšega dela raziskave pa so 

pokazali, da učiteljica, učenci in zunanja opazovalka razredno klimo v istem razredu 

zaznavajo nekoliko različno. Učiteljica jo ocenjuje najbolje, sledi ji zunanja opazovalka, 

učenci pa so do razredne klime najbolj kritični, čeprav jo še vedno ocenjujejo razmeroma 

dobro. 

 

KLJUČNE BESEDE: zaznavanje razredne klime, obstoječa razredna klima, želena razredna 

klima, učitelji, učenci, profesionalni razvoj učiteljev. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Classroom climate represents processes within the class including personal development of 

individuals, their characteristics, interpersonal relationships and the impact of school 

organization. Classroom climate has a positive influence on learning and activity in the 

classroom, so it is important to create it deliberately and systematically. A special 

responsibility in developing and promoting classroom climate rests with class teachers, since 

they are the ones who spend most of their time with their students. First of all, we wanted to 

find out what kind of classroom climate is perceived by teachers (the actual climate) and what 

kind of it they would want (the preferred climate), and also if there is any discrepancy 

between the two. We were also interested in whether there are differences in the perception of 

the actual and the preferred classroom climate among teachers who are at different stages of 

their professional development. In the minor part of our research we examined how classroom 

climate in the same class is assessed by the teachers and students, as well as by external 

observers. In the majority of the research, 100 first triennium teachers who taught at 16 

elementary schools throughout Slovenia were included. The minor part of the research was 

carried out with third grade students, their teacher and an external observer. In order to assess 

the actual and the preferred classroom climate, all participants filled in a questionnaire 

‘Classroom environment’. The results analysis showed that classroom teachers perceive the 

classroom climate as "extremely positive", wanting it to be a little better than the existing one 

at the same time. With the teachers we did not observe any differences between the perception 

of the existing or the preferred classroom climate and the stages of their professional 

development. The results of the minor part of the research showed that the classroom climate 

was perceived in a slightly different way by the teacher, the students and the external 

observer. It was assessed most favourably by the teacher, then by the external observer, while 

the students were the toughest critics of it despite their opinion of the classroom climate being 

relatively high. 

 

KEY WORDS: perception of the classroom climate, actual climate, preferred climate, 

teachers, students, teachers' professional development. 
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I UVOD 

 

Učenci in ravno tako učitelji velik del svojega življenja preživijo v šoli, zato je še kako 

pomembno, kako se v šoli oz. razredu počutijo. M. Pušnik, B. Žarkovič Adlešič in C. Bizjak 

(2000) navajajo, da učenci delujejo optimalno v procesu učenja šele takrat, ko se v razredu 

počutijo sprejeti in so sproščeni. V zadnjih nekaj desetletij so šole namenile več pozornosti 

razredni klimi in njeni kakovosti, saj je bilo ugotovljeno, da ima velik vpliv na učenje in učno 

motivacijo (Adelman in Taylor, 2005; Dorman in Adams, 2004). 

Vsak razred ima razredno klimo, ki je značilna samo zanj in vpliva na njegovo delovanje. 

Poznavanje razredne klime je posebej bistveno za učitelje, še posebej razrednike, saj imajo 

veliko vlogo pri zaznavanju, spreminjanju in izboljševanju le-te. Razredni učitelj preživi s 

svojimi učenci veliko časa, jih pozna bolje kot drugi učitelji in lahko neposredno vpliva na 

oblikovanje pozitivnejše razredne klime. Za ugotavljanje razredne klime lahko učitelj uporabi 

različne pristope in pripomočke. Informacije o razredni klimi pa so še posebej koristne na 

začetku oblikovanja razrednih odnosov in za preverjanje stanja medosebnih odnosov v 

razredu, ko se v razredu že oblikujejo določeni odnosi (Pušnik idr., 2000). Bistveno je, da se 

učitelj zaveda pomembnosti razredne klime in njenega vpliva na delo v razredu, da ima znanja 

o tem, kako jo lahko ugotavlja, ter da je seznanjen s strategijami za njeno izboljševanje. 

V magistrskem delu nas je poleg tega, kakšno razredno klimo zaznavajo učitelji in kakšno bi 

si želeli, zanimalo tudi, ali se pojavljajo razlike v zaznavanju razredne klime med učitelji, ki 

različno dolgo poučujejo oz. se nahajajo v različnih fazah profesionalnega razvoja. Vsak 

učitelj v svojem poklicnem razvoju prehaja skozi določene faze profesionalnega razvoja, 

vsaka faza pa ima svoje značilnosti, ki pomembno vplivajo na to, kako bo opravljal svoje delo 

in kako se bo odzival v določenih situacijah. 

V teoretičnemu delu bomo predstavili teoretična izhodišča, pomembna za razumevanje 

razredne klime in profesionalnega razvoja učiteljev. Opisali bomo dejavnike, ki vplivajo na 

razredno klimo, strategije za njeno izboljševanje ter predstavili vlogo razrednika pri tem. 

Podrobneje bomo opredelili profesionalni razvoj učiteljev, dejavnike tega razvoja ter 

predstavili fazni S-model profesionalnega razvoja učiteljev, ki ga je za slovenske razmere 

oblikovala P. Javrh (2007). 

V empiričnem delu bomo predstavili rezultate raziskave o tem, kakšno razredno klimo 

zaznavajo učitelji in kakšne si želijo, ter ugotavljali podobnosti/razlike v zaznavanju razredne 

klime med učitelji, ki so v različnih fazah profesionalnega razvoja. Predstavili bomo tudi 

ugotovitve o tem, kako zaznavajo razredno klimo v istem razredu učiteljica, učenci in zunanja 

opazovalka. 

 

 

 

 



 

2 

 

II TEORETIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZREDNE KLIME 

Področje vzgoje in izobraževanja je eno od najpomembnejših področij tako posameznikovega 

kot tudi družbenega življenja. Glavna naloga šole je vzgajanje in izobraževanje učencev. 

Vsaka šola si prizadeva, da bi to pomembno nalogo opravljala karseda kakovostno (Rus, 

Jamnik in Pintarič, 2008). Velikokrat pa smo v vzgojno-izobraževalnem procesu pozorni le na 

učne dosežke, zato moramo dovolj pozornosti nameniti tudi kakovosti življenja na šoli in v 

razredu, saj le, ko se učenci počutijo sprejete in so sproščeni, lahko optimalno delujejo tudi v 

procesu učenja (Adlešič, 1998; Pušnik idr., 2000). 

Pojem razredna klima je v pedagoški stroki že nekaj časa poznan. Razredno klimo so začeli 

raziskovati v 60. letih 20. stoletja, vendar je preteklo kar nekaj časa, preden je bil pojem 

natančneje opredeljen (Muijs in Reynolds, 2010; Zabukovec, 1998). V. Zabukovec (1998) 

navaja, da ob pregledu strokovne literature zasledimo več sopomenk za razredno klimo, kot so 

okolje, ambient, razredno vzdušje, dogajanje v razredu idr. Obstaja več opredelitev razredne 

klime in vsak avtor jo opredeljuje nekoliko drugače. 

Moos (1974, 1979, 1986, 1987, v Domović, 1999) se je več desetletij ukvarjal z 

raziskovanjem različnih socialnih okolij. Pri svojem raziskovanju je izhajal iz predpostavke, 

da je življenje v skupini in vedenje njenih članov skupek dejavnikov posameznikovih 

osebnosti in njihove interakcije z okoljem. Kakovost institucionalnega življenja naj bi bila 

tako pogojena z značilnostmi posameznikov, okolja in interakcij med njimi. Na podlagi svojih 

ugotovitev je Moos (Peklaj in Pečjak, 2015) oblikoval tri temeljne kategorije, ki opredeljujejo 

razredno klimo: odnose, osebni razvoj ter vzdrževanje oz. spreminjanje sistema. V kategoriji 

odnosov opredeljuje naravo in moč osebnih odnosov v okolju ter preučuje, do katere mere so 

posamezniki vpeti v to okolje, v kolikšni meri se podpirajo in si pomagajo. Pri osebnem 

razvoju gre za temeljne smeri, v katerih potekata in se razvijata osebna rast in njeno 

spodbujanje. Kategorija vzdrževanje in ohranjanje sistema pa opredeljuje stopnjo, do katere je 

okolje urejeno. V njem so jasno zastavljena pričakovanja in pravila, hkrati pa v njem obstaja 

tudi nek nadzor ter prilagodljivost na spremembe (Peklaj in Pečjak, 2015). 

Fraser (1989, v Zabukovec, 1998) je po Moosovih izhodiščih razredno klimo opredelil kot 

dogajanje v razredu, ki je prepleteno z osebnostnim razvojem posameznika, medosebnimi 

odnosi in sistemskimi značilnostmi. 

Adelman in L. Taylor (2005) razredno klimo označita kot kompleksen pojem, ki vključuje 

različne dejavnike, ki se med seboj prepletajo. Ključni pojmi, povezani z razumevanjem 

razredne klime, vsebujejo naslednje elemente: družbeni sistem, socialne odnose, moralo, 

nadzor/vodenje, podporo, ocenjevalne strukture, prakse poučevanja, pričakovanja, 

odgovornost, učinkovitost, povezanost, tekmovalnost, organizacijo sistema, rast, spremembe, 

urejenost in varnost. Pri svoji opredelitvi se ravno tako sklicujeta na Moosova izhodišča, ki 

predpostavljajo obstoj treh temeljnih kategorij: medosebni odnosi, osebni razvoj ter 

ohranjanje in spreminjanje sistema. 
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Na splošno je vsem opredelitvam razredne klime skupno, da s klimo opredeljujejo okolje, v 

katerem se prepletajo socialno psihološki, kognitivni, organizacijski in fizični dejavniki, ki 

vplivajo na učenje in delovanje učencev (Alderman, 2011). 

Pri konceptu razredne klime gre za namerno vzpostavitev in ohranitev pozitivnega okolja, ki 

omogoča lažje in bolj kakovostno delo z učenci ter poučevanje v razredu. V praksi se 

razredne klime med različnimi razredi močno razlikujejo in se tekom šolskega leta tudi 

spreminjajo (Adelman in Taylor, 2005). V razredu se lahko oblikuje bolj pozitivna ali bolj 

negativna razredna klima. M. Pušnik in sodelavci (2000) pozitivno razredno klimo označujejo 

kot okolje, kjer prevladujejo prijateljski odnosi, sprejemanje in zaupanje. Učenci se v razredu 

s pozitivno razredno klimo počutijo sprejete, so sproščeni in svobodni v izražanju, medtem ko 

se pri negativni klimi pojavljajo sovražni, hladni in neučinkoviti odnosi. 

Sidelinger in M. Booth-Butterfield (2010) navajata, da se pozitivna razredna klima razvije 

takrat, ko vsi, učitelj in učenci, prispevajo k učnemu okolju, v katerem spodbujajo aktivno 

sodelovanje in vključenost učencev pri pouku. B. Frisby in Martin (2010) pa dodajata, da je 

za pozitivno razredno klimo potrebno razviti medosebne odnose, ki temeljijo na harmoniji, 

povezanosti in vzajemnem zaupanju, kar privede do izboljšanja odnosov tako med učenci 

samimi kot tudi med učiteljem in učenci. Prav tako obstaja pozitivna povezava med pozitivno 

razredno klimo in učnimi dosežki učencev (Ellis, 2004, v Barr, 2016). 

Razredne klime ne smemo enačiti s pojmoma socialna ali šolska klima. Socialna klima je 

značilna za vsako skupino ne glede na njeno velikost. Označujemo jo kot »vzdušje«, ki ga 

sestavljajo številni dejavniki in vpliva na delovanje celotne skupine. Strokovnjaki navajajo 

različne opredelitve socialne klime, v katerih poudarjajo pomen norm in vrednot, kompleks 

pravil ter konstrukt, ki odraža značilnosti ustanove (Bečaj, 1994). Socialna klima se razlikuje 

od skupine do skupine, odvisna je od posameznikov, ki jo sestavljajo, njihovih odnosov ter od 

okolja, v katerem se nahajajo (Rus idr., 2008). Socialna klima v primerjavi z razredno klimo 

predstavlja ožji pojem, saj slednja vsebuje tudi poučevalni faktor (Adlešič, 1998). 

Šolsko klimo določajo skupna prepričanja, vrednote in stališča, ki vplivajo na medsebojne 

interakcije med učenci, učitelji in ostalimi zaposlenimi na šoli ter na oblikovanje pravil 

sprejemljivega obnašanja (Kuperminc, Leadbeater, Emmons in Blatt, 1997, v Rus idr., 2008). 

Je rezultat socialnih interakcij, nanjo pa vplivajo izobraževalne in socialne vrednote ter okolje 

(Rus idr., 2008). Šolska klima zajema odnose med učitelji, učenci, administrativnem osebjem 

in ravnateljem, medtem ko razredna klima vključuje le odnose med učiteljem in njegovimi 

učenci ter med samimi učenci v določenem razredu. Razredno klimo ugotavljamo preko 

učenčevih in učiteljevih zaznav, medtem ko šolsko klimo redko ugotavljamo preko učenčevih 

zaznav, ker se učenci pogosto ne zavedajo vseh dejavnikov, ki (so)določajo šolsko klimo. 

Šolsko klimo lahko ugotavljamo na ravni razreda in na ravni šole (Domović, 1999). Kljub 

njuni medsebojni povezanosti pa sta omenjeni vrsti klim vsaj do neke mere med seboj 

neodvisni in ju zato lahko raziskujemo ločeno (Domović, 1997, v Domović, 1999). Obe klimi 

odražata vpliv šolske kulture, ki izhaja iz institucionaliziranih vrednot, in sta integrirani v 

politični, socialni, kulturni ter gospodarski kontekst (Adelman in Taylor, 2005). 
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1.1 Oblike razredne klime 

Borich (1996, v Muijs in Reynolds, 2010) je ugotovil, da se v razredu lahko razvijejo tri 

različne oblike razredne klime, in sicer tekmovalna, sodelovalna in individualistična. Na 

razvoj le-teh vplivajo tako učenci kot učitelj, le moč njihovega vpliva se pri vsaki obliki 

razredne klime razlikuje. V nadaljevanju bomo omenjene tri oblike razredne klime tudi 

predstavili (Borich 1996, v Muijs in Reynolds, 2010): 

Tekmovalna klima – zanjo je značilno, da v razredu prevladuje tekmovalnost. Pri skupinskem 

delu skupine učencev med seboj tekmujejo, pri individualnem delu pa učenci tekmujejo, kdo 

bo prvi pravilno odgovoril. Učitelj ima pri oblikovanju tekmovalne klime pomembno vlogo, 

saj predstavlja avtoriteto, ki presoja o pravilnosti odgovorov, predstavlja teme, skrbi za 

gradiva in vrednoti dosežke učencev. V razredu s tekmovalno klimo učitelj lahko pomembno 

vpliva na delovanje učencev in njihovo učinkovitost. Tekmovalno ozračje je lahko zelo 

motivirajoče, še predvsem za fante, a hkrati tudi negativno vpliva na nekatere učence, ki niso 

tekmovalno naravnani. 

Sodelovalna klima – prepoznamo jo lahko po tem, da v razredu prevladuje sodelovanje. 

Učenci se pogovarjajo, izmenjujejo in nadgrajujejo ideje, iščejo rešitve ter krepijo socialne 

vezi, sodelovalno okolje pa tudi spodbuja ustvarjalnost ter višje spoznavne procese, kot so 

zaključevanje, razumevanje, pomnjenje idr. Učiteljeva naloga je, da jih pri delu spodbuja, 

usmerja, povzema ideje in skrbi za disciplino v razredu. Takšen način dela je za učence 

motivirajoč, spodbuja razmišljanje in vključuje medvrstniško pomoč. Po drugi strani pa lahko 

pride do utrjevanja napačnega znanja pri učencih, če učitelj ni preveril njihovih zapisov, lahko 

se zgodi tudi, da celotno delo prevzame le en učenec, ostali pa prenehajo aktivno sodelovati 

ter postanejo le opazovalci in mu prepustijo, da vse opravi sam. 

Individualistična klima – v razredu se kaže kot prevladujoča težnja učencev po 

individualnosti. Učenci delujejo samostojno in neodvisno od drugih. Učitelj jim daje naloge, 

nadzoruje njihovo delo in jih spodbuja, da pridejo do optimalnih rešitev. Prednost takšnega 

dela je svoboda, kar omogoča učencu, da rešuje naloge po svojih zmožnostih in s tem razvija 

lastne strategije za reševanje problemov. Slabost takega načina dela je pomanjkanje 

učiteljevega usmerjanja in vodenja, kar se odraža pri učno manj zmožnih učencih, učenci pa 

ravno tako ne razvijajo občutka za sodelovanje. 

1.2 Ugotavljanje razredne klime 

Če želimo izboljšati klimo v razredu, moramo najprej ugotoviti, kakšne le-ta je. Z merjenjem 

razredne klime ugotovimo, kakšno je obstoječe stanje in kaj je potrebno izboljšati. Razredno 

klimo so pričeli raziskovati že v 60. letih 20. stoletja, pri tem pa so si pomagali z različnimi 

merskimi pripomočki (Muijs in Reynolds, 2010). 

Pri raziskovanju razredne klime so se strokovnjaki opirali na Moosev koncept socialnega 

okolja, pri katerem je izhajal iz predpostavke, da je življenje v organizirani skupini določeno z 

lastnostmi njenih posameznikov, interakcij med posamezniki in med posamezniki ter okoljem 

(Domović, 1999; Zabukovec, Boben, Škof, Cecič-Erpič in Tomažin, 2001). Hkrati pa so pri 



 

5 

 

proučevanju razredne klime izhajali tudi iz Lewinove teorije polja, ki posameznikovo vedenje 

opisuje kot rezultat sovplivanja osebnostnih značilnosti in dejavnikov okolja (Zabukovec idr., 

2001). 

Pečjak (1983) opredeljuje Lewinovo teorijo polja kot dinamično, saj je orientirana v 

proučevanje motivacije in posameznikove osebnosti. Po Lewinovi teoriji naj bi posameznik 

živel v določenem življenjskem okolju oz. polju, ki je sestavljeno iz fizičnega in psihološkega 

dela. Slednja sta medsebojno povezana in sprememba v enem delu povzroči tudi spremembo 

v drugem. Fizični prostor posameznik zaznava kot relativno zaprt in omejen prostor, medtem 

ko psihološki prostor kot odprt ter neomejen. 

Začetki proučevanja razrednega okolja segajo v leto 1968, ko sta Walberg in Anderson 

raziskovala učno okolje v harvardskem projektu fizike (»Harvard Project Physics«). Pri 

svojem delu sta se opirala na že prej omenjena teoretična izhodišča Moosevega modela 

razrednega okolja (Fraser, 1998). Vse od takrat je zanimanje za proučevanje razredne klime 

porastlo. 

Tradicionalna vrednotenja kakovosti pedagoških procesov so bila najprej usmerjena predvsem 

na šolske dosežke učencev, vendar samo z učnimi dosežki ne moremo opisati socialnega 

dogajanja v razredu oz. šoli (Rus  idr., 2008). 

C. Peklaj in S. Pečjak (2015) proučevanje razrednega okolja opišeta kot močno razvejano 

področje, saj le malo izobraževalnih področij zajema toliko različnih merskih pripomočkov za 

njegovo proučevanje in uporabo tako kvantitativnih kot kvalitativnih raziskovalnih metod. 

V več kot 50 letih proučevanja razredne klime so se oblikovale tri glavne smeri raziskovanja, 

in sicer (Peklaj in Pečjak, 2015): 

 raziskovanje s pomočjo samozaznav učencev in učiteljev ter njihovih razlik med 

obstoječo in želeno razredno klimo; 

 raziskovanje razrednega dogajanja z neposrednim opazovanjem zunanjega opazovalca 

(komunikacija, obnašanje, vodenje razreda) in 

 raziskovanje v naravnih situacijah, študije primerov, etnografske in interpretativne 

raziskave, ki jih izvaja nekdo, ki ni neposredno vključen v pedagoški proces. 

Pri proučevanju razredne klime je najpogosteje uporabljen prvi pristop raziskovanja, to je 

raziskovanje, ki je odvisno od subjektivnih zaznav neposrednih udeležencev pedagoškega 

procesa, torej učiteljev in učencev (Adlešič, 1998). Zagovorniki slednjega načina raziskovanja 

razredne klime navajajo nekaj prednosti tovrstnega raziskovanja, ki so: 

 vključuje podatke neposrednih udeležencev, pa tudi podatke, ki jih zunanji opazovalec 

ne bi zaznal; 

 temelji na ocenjevanju učencev, ki so zanesljivi opazovalci, saj so neposredno 

vključeni v pedagoški proces, poznajo razredno situacijo in imajo dovolj časa, da si 

oblikujejo mnenje o razrednem dogajanju; 
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 omogoča pridobivanje podatkov v različnih situacijah, saj kljub morebitnim 

nekonsistentnostim v učiteljevem vedenju ali delovanju razreda še vedno omogoča 

razmeroma zanesljivo spoznavanje in oceno razredne klime v različnih situacijah; 

 izvajanje raziskave poteka na dokaj ekonomičen način, saj se za raziskovanje porabi 

manj časa in ni potrebno usposabljati zunanjih ocenjevalcev; 

 raziskovanje temelji na samozaznavah učencev, ki so osnovane na dalj časa trajajočih 

izkušnjah delovanja razreda, v primeru zunanjega opazovanja razredne klime pa so 

podatki pridobljeni glede na manjše število ur opazovanja razreda; 

 vključuje ocene vseh učencev, opazovalne tehnike pa običajno temeljijo le na 

vključenosti enega opazovalca; 

 zaznave učencev hkrati tudi določajo oz. vplivajo na vedenje učencev in so zato 

pomembnejše kot opazovanje vedenja (Adlešič, 1998, str. 161). 

Murray (Rus idr., 2008) pri raziskovanju razredne klime govori o alfa in beta pritisku. Alfa 

pritisk predstavlja razredno klimo, ki jo zaznava zunanji opazovalec, medtem ko beta pritisk 

predstavlja zaznano razredno klimo, ki jo zaznajo neposredni udeleženci pedagoškega 

procesa, torej učitelj in učenci. Beta pritisk delimo še na dve kategoriji, in sicer na 

individualni in povprečni beta pritisk. Prvi predstavlja zaznavo razredne klime enega 

posameznika, drugi pa predstavlja povprečje zaznav vseh udeležencev (Rus idr., 2008). 

Načine raziskovanja razredne klime delimo tudi na nizko in visoko inferenčne (Rus idr., 

2008). Raziskovanje razredne klime s samozaznavami učencev in učiteljev je visoko 

inferenčno v primerjavi z zaznavami zunanjega opazovalca, kar pomeni, da vključuje več 

psiholoških elementov, hkrati pa vključuje tudi sodbe o dogajanju v razredu, medtem ko nizko 

inefernčna merjenja vključujejo le hitreje opažene pojave/dogodke v razredu, kot so npr. 

učiteljeva vprašanja, pohvale, kritika idr. (Rus idr., 2008). 

Pri ugotavljanju razredne klime sledimo trem glavnim ciljem, ki so različni, a hkrati 

medsebojno povezani. Vsi cilji stremijo k pridobivanju informacij o razrednem dogajanju, 

vendar vsak cilj predstavlja svojo perspektivo razredne klime (Zabukovec, 1998): 

 spremljanje dogajanja in sprememb v razredu, 

 razlike v zaznavanju razredne klime med učenci in učiteljem ter 

 razlike v zaznavanju med obstoječo in želeno razredno klimo. 

Z merjenjem razredne klime dobimo vpogled v dogajanje v razredu. Rezultati nam povedo, 

kakšno povezanost/sodelovanje v razredu zaznavajo učenci in kakšno učitelji, v kolikšni meri 

učitelj spodbuja raziskovanje v razredu, kako učenci zaznavajo usmerjenost k ciljem, kako 

učenci zaznavajo podporo učitelja idr. (Zabukovec, 1998). Učiteljevo zaznavanje razredne 

klime se lahko razlikuje od učenčeve. Manjše razlike v dojemanju razredne klime med 

učiteljem in učenci so razumljive, prevelike razlike pa lahko privedejo do različnih 

pričakovanj, kar posledično lahko vodi v različno vedenje učitelja in učencev, npr. učenci v 

razredu zaznavajo veliko neenakosti, medtem ko ima učitelj o tem drugačno mnenje in na 

podlagi le-tega ne ukrepa, saj to področje ocenjuje kot neproblematično (Zabukovec, 1998). 
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Pri ugotavljanju razredne klime raziskujemo tako obstoječo kot želeno razredno klimo. 

Obstoječa razredna klima nam pove, kakšno je trenutno dogajanje v razredu, želena pa, 

kakšne razredne klime bi si udeleženci pedagoškega procesa želeli (Zabukovec, 1998). V 

skladu z Lewinovo teorijo polja (Pečjak, 1983) ugotovimo, da posameznik nenehno teži k 

ravnovesju v psihološkem prostoru. Ravnovesje je povezano s trenutno zaznavo oz. 

doseženimi cilji, ki predstavljajo obstoječo razredno klimo, in z želeno zaznavo, ki predstavlja 

želeno razredno klimo (Zabukovec, 1998). Razlika med obstoječo in želeno klimo je lahko 

majhna, zmerna ali velika. Zmerna razlika je pokazatelj, da so želje oz. ciliji glede klime v 

razredu realni in jih bo posameznikom uspelo uresničiti. Zmerna razlika deluje spodbudno in 

razvija ustrezno razredno klimo, medtem ko imata prevelika ali premajhna razlika med 

obstoječo in želeno klimo ravno nasprotni učinek. Pri preveliki razliki so cilji posameznika 

previsoki oz. nedosegljivi glede na obstoječe stanje, kar lahko privede do frustracije. Če pa je 

razlika premajhna ali je celo ni, ta deluje zaviralno in razredna klima ostane nespremenjena, 

saj pri posamezniku niso prisotne želje po spremembi (Zabukovec, 1998). V. Zabukovec idr. 

(2001) v skladu z Lewinovo teorijo polja ocenjujejo, da je razredna klima ustrezna takrat, ko 

je razlika med obstoječo in želeno klimo zmerna. 

V primerih, ko je razlika med obstoječo in želeno razredno klimo prevelika ali premajhna, 

Fraser (1989, v Zabukovec, 1998) predlaga ustrezen program preoblikovanja klime ali 

predstav o njej s posameznimi koraki, ki pripomorejo k zmernejšim razlikam med obstoječim 

in želenim dogajanjem v razredu. Program je sestavljen iz petih korakov: merjenje razredne 

klime, povratna informacija o razredni klimi, refleksija in diskusija o dogajanju v razredu, 

intervencija na področju preoblikovanja dogajanja/odnosov v razredu ter ponovno merjenje 

razredne klime. Učitelj naj skupaj z učenci prepozna težave v delovanju razreda, jih analizira 

in aktivno rešuje. Na ta način učitelj deluje kot raziskovalec in praktik, zato lahko 

ugotavljanje in spreminjanje razredne klime poteka tudi kot akcijsko raziskovanje 

(Zabukovec, 1998). 

V. Zabukovec (1998) poudarja, da so rezultati, ki jih pridobimo z raziskovanjem razredne 

klime, le usmeritev in zgolj na njihovi podlagi ni mogoče opredeljevati razredne klime kot 

dobre ali slabe. Rezultati nam omogočajo vpogled v dogajanje v razredu in nam omogočajo 

možnost za izboljšave tega dogajanja. 

 

1. 3 Načini ugotavljanja razredne klime 

Razredno klimo lahko ugotavljamo s sistematičnim opazovanjem, študijo primera in 

samozaznavami učencev in učiteljev (Fraser, 1992, v Adlešič, 2002). Pri raziskovanju 

razredne klime je smiselno združiti več metod raziskovanja skupaj, saj na ta način pridobimo 

boljši in objektivnejši vpogled v razredno dogajanje. V nadaljevanju bomo predstavili dva 

načina za ugotavljanje razredne klime, in sicer raziskovanje s pomočjo vprašalnikov, pri 

katerih gre za samozaznave neposrednih udeležencev pedagoškega procesa, in pa sistematično 

opazovanje razreda. V praksi se najpogosteje uporablja način s samozaznavami učencev in 

učiteljev, saj je najbolj ekonomičen in zanesljiv način ugotavljanja razredne klime. 
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1. 3. 1 Vprašalniki za ugotavljanje razredne klime 

V slovenskem prostoru se za ugotavljanje razredne klime pojavljajo štirje različni vprašalniki, 

ki se glede na starost naslovnika razlikujejo po obsegu in kompleksnosti. Vprašalnike je za 

slovenske razmere prevedla in oblikovala V. Zabukovec (1998). 

Vsak vprašalnik ima dve obliki, in sicer obliko za ugotavljanje obstoječe razredne klime ter 

obliko za ugotavljanje/ocenjevanje želene razredne klime. Zaradi razlik v zaznavi razredne 

klime med učitelji in učenci uporabljamo tako obliko za učitelje kot tudi za učence 

(Zabukovec, 1998). 

Vprašalnik Učno okolje 

Vprašalnik Učno okolje je kompleksen vprašalnik, saj vključuje 80 trditev, s katerimi preverja 

več podpodročij razredne klime: medosebne odnose, osebnostni razvoj, sistem in 

neorganiziranost. Medosebni odnosi preverjajo socialne stike v razredu, pogostost konfliktov 

in zadovoljstvo z delom v razredu. Podpodročje osebnostni razvoj zajema tekmovalnost oz. 

željo po doseganju boljših rezultatov od drugih, podpodročje sistem pa meri upoštevanje 

različnosti, obstoj pravil in zahtev, jasnost postavljenih ciljev ter demokratičnost (Zabukovec, 

1998). 

Vprašalnik je zaradi svoje kompleksnosti primeren za srednješolce in njihove profesorje. 

Zaradi obsežnosti pa lahko uporabimo le posamezna podpodročja vprašalnika. Učenci in 

učitelji odgovarjajo tako, da na štiristopenjski lestvici (od 1 – sploh ne drži, do 4 – povsem 

drži) izberejo enega izmed odgovorov (Zabukovec, 1998). 

Vprašalnik Moj razred 

Vprašalnik Moj razred je poenostavljena različica vprašalnika Učno okolje in s 25 trditvami 

ugotavlja razredno klimo s podpodročjema osebnostni razvoj ter medosebni odnosi. S 

podpodročjem osebnostni razvoj preverjamo tekmovalnost in povezanost v razredu ter 

težavnost šolskega dela, s podpodročjem medosebni odnosi pa ugotavljamo, kakšno razredno 

vzdušje prevladuje v razredu, ali so odnosi med učenci prijateljski ipd. (Zabukovec, 1998). 

Vprašalnik je bil prvotno namenjen učiteljem in učencem nižjih razredov osnovne šole, 

vendar ga brez težav lahko uporabimo tudi v višjih razredih. Od 1. do 3. razreda je 

priporočljivo individualno reševanje vprašalnika z učencem, saj imajo lahko mlajši učenci 

zaradi težav z branjem in razumevanjem prebranega težave pri reševanju, medtem ko lahko 

starejši učenci vprašalnik izpolnjujejo samostojno. Vprašalnik Moj razred je merski 

pripomoček, ki so ga učitelji največkrat uporabili za ugotavljanje in spreminjanje razredne 

klime (Zabukovec, 1998). 
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Vprašalnik Razredno okolje 

Vprašalnik razredno okolje je primeren za učence in učitelje višjih razredov osnovne šole, za 

grobo oceno razredne klime pa ga lahko uporabimo tudi v nižjih razredih in ravno tako v 

srednji šoli. Vprašalnik sestavlja 21 trditev, s katerimi preverjamo podpodročji medosebni 

odnosi in sistem. S podpodročjem medosebni odnosi preverjamo socialne odnose, podporo 

učitelja in angažiranost učencev v razredu. S podpodročjem sistem pa preverjamo jasnost 

pravil ter red in organiziranost razreda. Priporočljivo je, da se vprašalnik izpolnjuje 

skupinsko, udeleženci pa na trditve, s katerimi preverjamo obstoječo klimo, odgovarjajo s 

»Tako je.« oz. »Ni tako.«, na trditve, s katerimi preverjamo želeno razredno klimo, pa 

odgovarjajo z »Želim.« oz. »Ne želim.« (Zabukovec, 1998). 

Vprašalnik Učna klima 

Vprašalnik Učna klima je zaradi dimenzij razredne klime in načina odgovarjanja na 

petstopenjski lestvici primeren za dijake srednjih šol in njihove profesorje. Vprašalnik vsebuje 

13 trditev, preko katerih preverjamo aktivnosti dijakov in njihovih profesorjev. Vprašalnik je 

razdeljen na dve podpodročji, in sicer medosebni odnosi in osebnostni razvoj. S 

podpodročjem medosebni odnosi ugotavljamo aktivnosti dijakov pri pouku ter osebni pristop 

profesorja, s podpodročjem osebnostni razvoj pa preverjamo vedenje dijakov pri pouku 

(Zabukovec, 1998). 

Obstajajo torej različni vprašalniki, s katerimi ugotavljamo razredno klimo. Za ugotavljanje 

razredne klime si lahko izberemo med več vprašalniki takšnega, ki najbolj ustreza našemu 

razredu, pri tem pa glede na starost učencev upoštevamo kompleksnost trditev in dolžino 

vprašalnika ter razmislimo, kaj želimo z vprašalnikom preveriti oz. ugotoviti. Razredno klimo 

pa lahko, poleg uporabe vprašalnikov, ugotavljamo tudi z neposrednim opazovanjem 

dogajanja v razredu. 

 

1. 3. 2 Ugotavljanje razredne klime z opazovanjem 

Drugo veliko področje raziskovanja razredne klime predstavlja opazovanje dogajanja v 

razredu. Pianta, K. La Paro in B. Hamre (2008) so oblikovali pripomoček za ugotavljanje 

razredne klime (Classroom Assesment scoring System), ki se uporablja za opazovanje okolja 

v vrtcih in nižjih razredih osnovnih šol. Pri oblikovanju pripomočka so izhajali iz 

predpostavke, da se kakovost razrednega okolja odraža na treh področjih, in sicer v 

emocionalni podpori učencem, v organizaciji razreda ter v učiteljevi podpori učencem pri 

učenju (Peklaj in Pečjak, 2015). Opazovalni sistem se lahko uporablja za različne namene, 

npr. za ugotavljanje kakovosti pouka, načrtovanje in vrednotenje kakovosti poučevanja in za 

ugotavljanje profesionalnega razvoja učiteljev (Peklaj in Pečjak, 2015).  

Pripomoček lahko uporabimo pri opazovanju celotnega dogajanja v razredu ali pa le za 

opazovanje delovanja učitelja. Pri opazovanju je pomembno, da poleg strukturiranih situacij 
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opazujemo tudi nestrukturirane, kot je npr. odmor. Opazovalni sistem je razmeroma zahteven, 

zato morajo opazovalci pred začetkom opazovanja opraviti kratek trening. Opazovanje poteka 

v ciklih, vsak cikel pa traja 20 minut, v katerem opazovalec opazuje dogajanje v razredu in si 

dela zapiske. Po 20-minutnem opazovanju sledi 10-minutni odmor, v katerem opazovalec na 

7-stopenjski lestvici ocenjuje posamezna področja. Priporočljivo je, da opazovalec razred 

opazuje najmanj dve uri zapovrstjo oz. štiri zaporedne cikle po 30 minut in da si tekom 

opazovanja prizadeva ostati čim bolj objektiven (Peklaj in Pečjak, 2015).  

Pri ugotavljanju razredne klime, pri njenem spreminjanju oz. oblikovanju bolj pozitivne klime 

pa ima velik vpliv razrednik, saj svoje učence najbolje pozna in z njimi preživi največ časa. S 

tem namenom bomo v nadaljevanju predstavili vloge in naloge razrednika ter njegov pomen 

pri oblikovanju pozitivne razredne klime. 

 

2 VLOGE IN NALOGE RAZREDNIKA 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008) najdemo pod geslom razrednik naslednjo 

razlago: »učitelj, ki poučuje v razredu in je obenem vodja razreda«. V določilih Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) pa so naloge razrednika opredelili 

tako: »Razrednik 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.« 

Razrednik je tako prvi učitelj, na katerega se obrnejo učenci, ko imajo težave, vprašanja ali 

dileme, in predstavlja nekakšen »most« med posameznim učencem in celotno oddelčno 

skupnostjo (tj. razredom), preko katere se učenci vključujejo v šolsko skupnost (Programske 

smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih 

šolah ter dijaških domovih, 2005). 

T. Ažman (2012) navaja, da je vloga razrednika izredno pomembna za učence, šolo, družbo in 

za razrednika samega. Razrednik je pomemben za učence, starše, druge učitelje in ravnatelja. 

Potreben je predvsem v okoliščinah, ko se v razredu pojavijo določene težave, ko imajo 

učenci probleme, pri nudenju pomoči učencem, pri podajanju nasvetov in informacij, ki jih 

razred potrebuje (Pušnik idr., 2000). Razrednikovo delo je odgovorno in zahtevno. Od njega 

zahteva strokovnost, humanost, toplino, senzibilnost in razumevanje, kar mu omogoča 

oblikovanje zaupnih odnosov z učenci in drugimi osebami, ki so vključene v vzgojno-

izobraževalno delo (Žagar, Brajša, Žemva, Kunstelj, Grgurevič in Guzelj, 2001). Poleg tega 

pa vloga razrednika, imenovana tudi razredništvo, obsega še mnogo drugih nalog, ki se v 

grobem delijo na pedagoške in administrativne. Med administrativne naloge uvrščamo delo z 

dokumentacijo: zbiranje in vpisovanje osnovnih učenčevih podatkov, vpisovanje podatkov o 

njegovem uspehu in napredku, vpisovanje ocen ter drugih podatkov o učencu v spričevalo ali 

kakšen drug dokument (Žagar, 2001). Med pedagoške naloge razrednika pa uvrščamo tiste 

naloge, ki so povezane s spoznavanjem učencev in njihovih družinskih razmer, s 
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preprečevanjem ter reševanjem učnih in vzgojnih problemov, s spremljanjem napredka 

učencev idr. (Malić, 1988; Žagar idr., 2001). Malić (1988) je med naloge razrednika smiselno 

dodal še organizacijske, med katere uvršča: oblikovanje oddelka, vodenje učiteljskega 

oddelčnega zbora ter organizacijo roditeljskih sestankov. Potrebno je poudariti, da se naloge 

med seboj pogosto prepletajo in jih je včasih težko oz. celo nemogoče ločiti (Žagar idr., 

2001). 

Naloge razrednika so se skozi čas spreminjale, njegove temeljne naloge, kot so povezovalna, 

vzgojna, animatorska, načrtovalska, posredovalna v problemskih situacijah, informativna in 

administrativna, pa skozi desetletja ostajajo nespremenjene, saj so bistvene za delo razrednika 

in so neodvisne od značilnosti družbenih obdobij (Pušnik idr., 2000; Programske smernice za 

delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter 

dijaških domovih, 2005). 

J. Kalin (2001) ugotavlja, da so pričakovanja učencev, šole in družbe do vloge razrednika 

različna, saj lahko vsak posameznik razrednikovo delo zaznava in vrednoti drugače. Čeprav 

naloge razrednika določajo številni zakoni in pravilniki, pa J. Kalin (2004a) opozarja, da v 

njih pogosto zasledimo le njegove administrativne naloge. Tudi vsak razrednik svojo vlogo in 

naloge interpretira drugače in jih v skladu s svojimi prepričanji tako tudi opravlja. Na njegovo 

razumevanje le-te vplivajo še drugi dejavniki, med njimi tudi stopnja profesionalnega razvoja 

učitelja (Kalin, 2004c). 

Opravljanje razredništva predstavlja strokovno zahtevno nalogo, ki jo lahko spremlja nemalo 

težav. Največkrat se pojavijo težave predvsem zato, ker so pričakovanja staršev, sodelavcev 

ali vodstva do razrednika pogosto nerealna in previsoka, učitelje pa sistematično ne 

usposabljamo za opravljanje te vloge (Pušnik idr., 2000). 

J. Kalin (2004c) navaja, da v času univerzitetnega izobraževanja študentje ne pridobijo 

ustreznega znanja oz. nimajo ustreznega usposabljanja za opravljanje razredniške funkcije. 

Takšnega mnenja je bilo tudi kar 80 % vprašanih učiteljev v raziskavi o usposobljenosti 

razrednikov (Kalin, 2004c). J. Kalin (2004c) pri tem opozarja na pomembnost izobraževanja 

in celostnega usposabljanja za razredništvo. 

Vodenje oddelka in učencev od razrednika zahteva tudi nenehno nadgrajevanje znanja o 

značilnostih učencev, razvijanje človeške in strokovne širine ter razumevanje življenjskega 

konteksta svojih učencev (Ažman, 2012). Učitelj se mora stalno profesionalno razvijati na 

vseh stopnjah njegove poklicne poti. Njegovo delo pa tekom profesionalnega razvoja postaja 

vedno bolj avtonomno in usmerjeno k skrbi za učence, h kakovostnemu poučevanju ter k 

refleksiji lastnega dela (Kalin, 2004c). 
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2.1 Razrednik kot pomemben (so)oblikovalec razredne klime 

Razrednik ima odgovorno vlogo pri zaznavanju in oblikovanju razredne klime, saj je ravno on 

tisti, ki učence najbolj pozna. Pomembno je, da se učitelj zaveda razredne klime, ravno tako 

pa je pomembno, kako jo zaznava, saj se običajno pojavljajo razlike v zaznavanju razredne 

klime med učitelji in učenci. Učitelji naj bi razredno klimo ocenjevali bolje kot pa učenci 

(Zabukovec, 1998). 

Razredna klima ima velik vpliv na potek dela v vzgojno-izobraževalnem procesu. Učiteljeva 

naloga je, da zagotovi pozitivno razredno klimo, saj se učenci v razredu s pozitivno razredno 

klimo počutijo varne in so sproščeni, kar spodbuja k večji storilnosti in sodelovanju učencev 

pri pouku (Rogelja, 2015). 

V razredu se lahko oblikujejo tri oblike razredne klime, in sicer tekmovalna, sodelovalna in 

individualistična. Vsaka oblika ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Pomembno je, da 

učitelj pri vodenju razreda išče med njimi ustrezno ravnovesje. Učitelj naj bi tako spodbujal 

sodelovanje, ki pomembno vpliva na razvoj socialnih spretnosti, tekmovanje, ki omogoča, da 

učenci lahko dosežejo čim več, ter individualizem, ki pri učencih razvija samostojnost 

(Ažman, 2012). 

T. Ažman (2012) v svojem delu navaja, da na oblikovanje pozitivne razredne klime 

pomembno vplivajo odnosi med učiteljem in učenci, učinkovita komunikacija v razredu ter 

občutek pripadnosti. 

Medosebni odnosi med učiteljem in učenci pa tudi med drugimi delavci na šoli so izjemno 

pomemben dejavnik za življenje in delo na šoli (Ažman, 2012). Za dobre medosebne odnose 

so potrebni odprtost, medsebojno spoštovanje, zavedanje o vzajemni (so)odvisnosti, 

individualna rast ter skupno zadovoljevanje potreb (Gordon, 1997, v Ažman, 2012).  

Komunikacija v razredu in na šoli je pomembno orodje za doseganje razrednih ciljev. 

Komunikacije se nenehno učimo in jo lahko izboljšujemo. Za dobro komunikacijo so ključne 

naslednje sposobnosti in spretnosti: sposobnost zavzemanja perspektive, kakovostna povratna 

informacija, spretnosti poslušanja in asertivnost. Omenjene spretnosti in sposobnosti naj bi 

učitelj upošteval in jih uporabljal pri svojem delu, hkrati pa naj bi jih spodbujal tudi pri svojih 

učencih (Ažman, 2012). 

Za razvoj pozitivne razredne klime v razredu je pomembno razvijanje občutka pripadnosti 

skupini. Pri tem ima ključno vlogo razrednik, k razvijanju občutka pripadnosti pa lahko 

pomembno prispevajo tudi učenci, drugi učitelji in starši. Pripadnost skupini se oblikuje s 

skupnimi interesi in cilji skupine. Razrednik ustvarja občutek pripadnosti tako, da učencem 

pomaga prepoznavati in uresničevati cilje, sooblikuje skupna pravila, usmerja komunikacijo v 

razredu ter prepoznava, določa in upošteva vloge učencev. Učitelj, ki je prijateljski, strpen, 

dosleden in spodbuja učence pri delu, je učencem zgled in postopoma bodo tudi oni prevzeli 

podobne vzorce vedenja (Ažman, 2012). 

Za oblikovanje občutka pripadnosti učencev so idealne razredne ure. Razredne ure naj bi bile 

optimalna priložnost za razvoj empatije med učenci, za sprejemanje drugačnosti, 
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vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov, sodelovanje med učenci in za spodbujanje 

aktivne vloge učencev pri oblikovanju življenja in dela v razredu (Programske smernice za 

delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter v 

dijaških domovih, 2005).  

Razredne ure so predpisana oblika srečevanja oddelčne skupnosti, vendar niso omejene z 

učnim načrtom, tako da se lahko razrednik sam odloči, katere teme bo obravnaval. Pri 

načrtovanju mu lahko pomagajo tudi učenci, starši in drugi zaposleni na šoli. Običajno gre za 

obravnavo aktualnih dogodkov, lahko pa se posveti vnaprej določenim temam, ki spodbujajo 

medosebne odnose (Ažman, 2012; Pušnik idr., 2000). Da so razredne ure izpeljane uspešno, 

jih je potrebno dobro načrtovati, smiselno umestiti v letni delovni načrt oddelka ter opredeliti 

cilje, vsebine in njihov potek (Ažman, 2012). 

D. Styles (2008) poudarja pomen razrednih ur pri oblikovanju pozitivne razredne klime, 

hkrati pa dodaja, da so najuspešnejše razredne ure izvedene v razredih, kjer prevladuje 

pozitivno ozračje, kjer učenci skrbijo drug za drugega, se podpirajo in sodelujejo med seboj, 

posledično so učno uspešnejši, lažje prevzemajo odgovornost za svoje ravnanje, pogosteje 

izražajo svoje zamisli in postavljajo vprašanja ter se svobodneje odločajo. 

Učitelj razrednik se tekom svoje poklicne poti razvija tako na osebnem kot strokovnem 

področju, čemur pravimo profesionalni razvoj. Pri svojem delu postaja vse bolj suveren, lahko 

pa začne dvomiti v svoje kompetence in sposobnosti, na kar pomembno vplivajo dejavniki 

profesionalnega razvoja, ki jih bomo predstavili v naslednjem poglavju. 

 

3 OPREDELITEV PROFESIONALNEGA RAZVOJA UČITELJA 

M. Valenčič Zuljan navaja dva širša modela profesionalnega razvoja učiteljev, ki izhajata iz 

različnih izhodišč razumevanja učiteljskega poklica, in sicer (1999): 

 Tradicionalno pojmovanje poklica, pri katerem pobuda za učiteljev profesionalni 

razvoj prihaja od zunaj. Model temelji na tehnično-racionalnem razumevanju 

poklicnega delovanja ter na behaviorističnem modelu pouka in učenja. Učitelj je 

predstavljen kot pasiven izvajalec vsebin, ki ga je potrebno prisiliti k razvoju, ob tem 

pa se zanemarja vprašanja, kot so: o čem učitelj razmišlja, kakšne so njegove potrebe 

idr. 

 Kritično-refleksivno pojmovanje učiteljskega poklica, pri katerem je osnova 

alternativno pojmovanje profesionalizma ter kognitivno-konstruktivističen model 

pouka in učenja. Model je usmerjen h kakovostnemu raziskovanju učiteljevih kognicij 

in poudarja, da je pomembno, kako učitelj razmišlja o svojem delovanju ter ravnanju 

učencev in kakšna je povezanost med njegovimi notranjimi procesi ter ravnanjem. 

M. Valenčič Zuljan (2001, str. 131) je profesionalni razvoj učitelja opredelila kot »proces 

signifikantnega in vseživljenjskega izkustvenega učenja, pri katerem učitelji (študenti) 

osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za 
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proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni 

učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in 

ravnanja«. 

V Beli knjigi (2011) je profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnem 

delu opisan kot vseživljenjski proces, ki poteka od vstopa v strokovni izobraževalni program 

pa do upokojitve. Na njegovo kakovost vplivajo različni dejavniki, med drugim izobraževalni 

programi, usposobljenost njihovih izvajalcev, uvajanje v pedagoški poklic in tako sistemska 

kot tudi osebna podpora v različnih fazah profesionalnega razvoja. 

Muršak, Javrh in Kalin (2011) v svojem delu navajajo Terharta (1997), ki pravi, da je 

profesionalni razvoj veliko več kot le sprememba vedenja, je proces, v katerem učitelj dosega 

in vzdržuje najvišji nivo profesionalne usposobljenosti, ki ga je le zmožen doseči. Gre za 

notranji proces, ki se ga ne zavedajo vsi učitelji. Lahko ga spodbujamo od zunaj, ne moremo 

pa ga doseči tehnološko (Muršak idr., 2011). 

Day (1999), eden od pomembnejših raziskovalcev s področja učiteljevega profesionalnega 

razvoja, ta razvoj razume kot proces, v katerem učitelj sam ali v sodelovanju z drugimi 

ozavešča, obnavlja in širi svoja znanja ter svojo zavezanost k poučevanju, pri tem pa skupaj z 

učenci in učitelji kolegi tekom svoje poklicne poti razvija svoja znanja, sposobnosti, 

doživljanje in izražanje čustev, kritičnost ter načrtovanje učne prakse. 

Day (1999) v svojem delu navaja deset načel, ki temeljijo na raziskovanju učiteljevega 

profesionalnega razvoja, in so osnova za njegov razvoj: 

 Učitelji so glavni medij pri prenosu znanja, spretnosti in vrednot. Da bi lahko izpolnili 

svoje poslanstvo, morajo odražati svojo strokovnost, jo ohranjati ter izboljševati tekom 

poklicne poti. Podpora pri njihovem profesionalnem razvoju in dobrem počutju je 

bistveni del za zvišanje standardov učenja in poučevanja ter dosežkov. 

 Ena glavnih nalog učitelja je, da učencem z zgledom približa vseživljenjsko učenje. 

 Profesionalni razvoj je nujen za vse učitelje. S tem ostajajo v koraku s spremembami 

ter obnavljajo in poglabljajo svoja znanja, spretnosti ter vizijo za dobro poučevanje. 

 Učitelji se naravno učijo preko izkušenj, vendar samo učenje iz izkušenj ni dovolj, saj 

lahko omejujejo nadaljnje učenje in razvoj. 

 Učiteljevo delovanje in razmišljanje je rezultat medsebojnega vplivanja njegove 

življenjske zgodovine, trenutne faze profesionalnega razvoja, razrednega in šolskega 

okolja ter širših družbenih ter političnih vplivov. 

 Poučevanje zahteva intrapersonalne in medosebne spretnosti ter osebno in strokovno 

predanost. 

 Razumevanje kurikuluma je povezano z učiteljevo osebno in poklicno identiteto. 

 Učitelj se sam aktivno razvija, zato je ključnega pomena, da je vključen v odločitve, ki 

zadevajo smer in proces lastnega učenja. 

 Uspešen razvoj šole je odvisen od uspešnega razvoja učitelja. 

 Načrtovanje in podpiranje poklicnega razvoja je skupna odgovornost učitelja, šole in 

države. 
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Večina opredelitev profesionalnega razvoja učiteljev poudarja nagraditev učiteljevega znanja 

in poučevanja. Učiteljev profesionalni razvoj vključuje razvijanje pojmovanj in spretnosti 

ravnanj na področju vzgoje in izobraževanja, in sicer razvoj znanja s specifiko strokovnega 

področja (slovenski jezik, matematika idr.) ter strokovni razvoj na področjih didaktičnih in 

pedagoško-psiholoških znanj (Polak, Devjak in Cencič, 2005). Profesionalni razvoj naj bi 

učitelja oblikoval na treh področjih, in sicer kognitivnem (vem, da), na praktičnem (vem, 

kako) in na moralnem (vem, čemu) (Tehart, 1999, v Obran in Ivanuš Grmek, 2010). 

M. Valenčič Zuljan (2012) navaja, da vloga učitelja dandanes postaja vse kompleksnejša, 

družba pa ima vse višja pričakovanja glede rezultatov njihovega dela. Učitelji se pogosto 

znajdejo v okolju, kjer se pojavljajo različni in med seboj si nasprotujoči interesi ter zahteve. 

Učitelji so posredniki med hitro razvijajočo se družbo in učenci, ki vanjo vstopajo. Ta pa pred 

učitelje postavlja nove izzive in zahteve (Sporočilo komisije svetu in evropskemu parlamentu, 

Izboljšanje kakovosti izobraževanja učiteljev, 2007) 

C. Razdevšek Pučko (2005) navaja, da sodobna šola od učitelja zahteva delovanje in 

odzivanje v različnih kompleksnih in nepredvidljivih situacijah in da le znanje, pridobljeno v 

času študija, v današnji šoli ne zadošča več. Med kompetence, ki poudarjajo novo oz. 

spremenjeno vlogo učitelja v sodobni družbi, sodijo: poučevanje z uporabo sodobne 

izobraževalne tehnologije, integracija otrok s posebnimi potrebami, delo z multikulturnimi 

skupinami, menedžment šole in različna administrativna dela (Eurydice, 2003, v Devjak in 

Polak, 2009). Nove in spremenjene vloge ter kompetence od učitelja zahtevajo nenehen 

proces izobraževanja in nadgrajevanja lastnega znanja ter profesionalne rasti, saj le tako lahko 

opravlja svoje delo karseda kakovostno (Valenčič Zuljan, 2001). 

Zaključimo lahko, da je profesionalni razvoj učiteljev pomemben za krepitev in vzdrževanje 

kakovosti tako njihovega dela kot dela šole ter kot navaja J. Kalin (2004a), je cilj 

profesionalnega razvoja predanost uvajanju novih metod dela ter oblikovanje inovativnega 

učnega okolja. 

 

3. 1 Dejavniki učiteljevega profesionalnega razvoja 

Na učiteljev profesionalni razvoj vplivajo različni dejavniki, od katerih je v veliki meri 

odvisno, kako bo ta razvoj potekal. Če se učitelj želi razvijati tako na osebnem kot na 

strokovnem področju, se mora spraševati, kakšno je njegovo delo, kaj bi lahko 

spremenil/izboljšal, kako bi ocenil spremembo in ne nazadnje s kom bi lahko sodeloval 

(Javornik Krečič, 2008). T. Ažman (2004) opozarja, da se lahko učitelj kaj takšnega sprašuje 

le v spodbudnem okolju, kjer si podobna vprašanja zastavljajo tudi drugi učitelji, vodstvo šole 

in širša okolica. Skrb za profesionalni razvoj je izredno pomembna, saj gre za vseživljenjski 

proces, v katerem posameznik nadgrajuje svoja znanja, ki jih je pridobil v času študija, sam 

proces učenja pa pomembno vpliva na kakovost učiteljevega dela in posledično na kakovost 

pouka (Obran in Ivanuš Grmek, 2010). 
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M. Javornik Krečič (2008) je dejavnike učiteljevega profesionalnega razvoja v grobem 

razdelila na notranje in zunanje. Med notranje dejavnike uvršča učiteljeva prepričanja, 

pojmovanja in subjektivne teorije, med zunanje pa različne oblike formalnega izobraževanja 

in izpopolnjevanja učiteljev, uvajanje sprememb v šolskem sistemu, šolsko klimo, vpliv 

staršev, tudi odločitev za učiteljski poklic idr. 

V nadaljevanju bomo v podpoglavjih podrobneje predstavili naslednje dejavnike 

profesionalnega razvoja: učiteljeva prepričanja, izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev ter 

refleksijo. Pripravništvo in mentorstvo ter njun vpliv na učiteljev profesionalni razvoj bomo 

kot dejavnike profesionalnega razvoja predstavili v poglavju o slovenskem faznem S-modelu 

učiteljevega profesionalnega razvoja po P. Javrh, zato ju v tem poglaju ne bomo posebej 

opisovali. Poleg omenjenih na profesionalni razvoj učiteljev vpliva še veliko drugih 

dejavnikov, med katerimi so npr. šolska klima, ki smo jo opisali v poglavju o razredni klimi, 

pa tudi vpliv družine, dogajanje v družbi idr., ki pa jih ne bomo posebej izpostavili, saj 

učinkujejo na učiteljev profesionalni razvoj predvsem posredno (Javornik Krečič, 2008). 

 

3. 1. 1 Učiteljeva prepričanja kot dejavnik profesionalnega razvoja 

M. Valenčič Zuljan (2001) učiteljeva prepričanja opredeljuje kot osebni in implicitni 

konstrukt, ki se oblikuje v posamezniku kot posledica vseh njegovih izkušenj, doživetij in 

spoznanj ter jih usmerja pri njihovem delovanju. 

Učiteljeva pojmovanja o pouku, vlogi učitelja in učenca, o učenju ter poučevanju, ki jih 

pridobi v času šolanja, imajo zelo pomembno vlogo pri oblikovanju profesionalnega razvoja 

učitelja in pomembno vplivajo na njegovo ravnanje (Javornik Krečič, 2008). Nekateri avtorji 

(Zeichner, Tabachnick, Densmore, 1988, v Javornik Krečič, 2008) ugotavljajo, da omenjene 

izkušnje najbolj zaznamujejo učitelja, celo bolj kot pa sam proces izobraževanja. 

Tudi C. Razdevšek Pučko (1997a) navaja, da imajo učiteljeva prepričanja velik vpliv na 

njegovo ravnanje, zato je za spreminjanje šolskega delovanja najprej potrebno spreminjanje 

učiteljevih prepričanj. Korthagen in Lagerwef (1996, v Javornik Krečič, 2008) navajata, da je 

pomembno, da učitelj spreminja svoja prepričanja, saj se pri svojem delu neprestano uči in 

poklicno spreminja, kar pripelje do preoblikovanja izkušenj in pojmovnih okvirjev. Vse to 

vpliva na spreminjanje učiteljevega delovanja, kar pa naj bi po mnenju Gowa in Kemberja 

(1993, 1994, v Javornik Krečič, 2008) vodilo v izboljšanje učnih rezultatov učencev. 

Številni modeli ponazarjajo, kako učiteljeva prepričanja vplivajo na njihovo delovanje. Clark 

in Petersen (1986, v Javornik Krečič, 2008) sta oblikovala model, ki predstavlja medsebojno 

povezavo med učiteljevimi kognitivnimi procesi, njegovim ravnanjem in posledicami tega 

ravnanja. Avtorja nadaljujeta, da gre pri kognitivnih procesih za krožno sovplivanje med 

učiteljevim načrtovanjem, analiziranjem, odločanjem, njegovimi prepričanji ter implicitnimi 

teorijami. Znotraj učiteljevega delovanja in njegovih posledic (zaznanih rezultatov) pa gre za 

vzajemno vplivanje med ravnanji učitelja, učencev in njihovimi rezultati (Javornik Krečič, 

2008). Omenjeni model je predstavljen na sliki 1. 
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Slika 1: Model povezanosti učiteljevega razmišljanja in delovanja (Clark in Petersen, 1986, v 

Javornik Krečič, 2008) 

Naslednji model, ki ponazarja vpliv učiteljevih prepričanj na njegovo delovanje, je t. i. 

čebulni model. Korthagenov (2004) model ponazarja, da obstaja več »plasti« učiteljeve 

osebnosti, ki so medsebojno povezane in na katere je mogoče vplivati. Omenjene plasti lahko 

obravnavamo kot različne perspektive, iz katerih razberemo, kako učitelj deluje. V eno izmed 

globljih plasti je uvrščena plast »učiteljeva prepričanja«, ki predstavlja osebne ideje o nečem 

(Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). Slednje so pogosto čustveno in vrednostno obarvane in ne 

povsem zavestne ter logične. Predvsem učiteljeva prepričanja o znanju, učenju in poučevanju 

pomembno vplivajo na njegove odločitve in profesionalno delovanje (Ivajnišič in Ivanuš 

Grmek, 2009). Čebulni model si lahko podrobneje ogledamo na sliki 2. 

 

 

 

Slika 2: Model čebule (Korthagen, 2004, v Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009) 
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Tretji model, ki je prikazan na sliki 3, pa shematično predstavlja, kaj se dogaja v učitelju, ko 

se nahaja v konkretni situaciji (Schein, 1998, v Javornik Krečič, 2008).  

 

 

Slika 3: Intrapsihični procesi v učitelju, ki so ključni za odzivanje v konkretni situaciji 

(Schein, 1998, v Javornik Krečič, 2008) 

Iz modela je razvidno, da učitelj določeno situacijo najprej zazna, nato jo analizira, predeluje 

in presoja. Nanjo se lahko odzove z namenom, da bi povzročil želeno spremembo (Schein, 

1998, v Javornik Krečič, 2008). Na učiteljevo presojo in zaznavo pomembno vplivajo njegova 

prepričanja, pričakovanja ter predsodki, ki predstavljajo nekakšen »filter«, na osnovi katerega 

presoja, kako bomo situacijo zaznali in se nanjo odzvali (Schein, 1998, v Javornik Krečič, 

2008). 

 

3. 1. 2 Začetno izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev kot dejavnik 

profesionalnega razvoja 

B. Marentič Požarnik (1993) ugotavlja, da se učiteljev profesionalni razvoj začne že s 

študijem. Pri nas se bodoči učitelji izobražujejo na univerzitetnem študijskem programu 

pedagoške smeri. Študij je namenjen izobraževanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, raziskovanju kompleksnega vzgojno-izobraževalnega področja in spodbujanju 

splošnega, kulturnega ter gospodarskega razvoja na nacionalni in regionalni ravni (Devjak in 

Polak, 2007). 
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Že leta 1975 so po priporočilih Unesca predstavili nekatera načela za oblikovanje 

učinkovitejših strategij pri izobraževanju bodočih učiteljev (Franković, 1979, v Marentič 

Požarnik, 1987): 

 učitelje je potrebno pripraviti tako, da bodo znali analizirati pedagoške situacije, 

vendar ne le teoretično, temveč da jih bodo znali udejanjiti tudi v praksi; 

 učitelji se morajo zavedati, katere vzgojno-izobraževalne modele uresničujejo; 

 učitelje je potrebno izobraževati na način, na katerega se bodo opirali tudi sami pri 

delu z učenci; 

 izobraževanje učiteljev mora biti del trajnega izobraževanja in 

 izobraziti je potrebno takšne učitelje, ki bodo vzgajali in izobraževali druge, hkrati pa 

se sami zavedajo pomembnosti vseživljenjskega učenja. 

V Zeleni knjigi o izobraževanju učiteljev v Evropi (2001) je zapisano, da je izobraževanje 

učiteljev odprt, dinamičen in kontinuiran proces, ki mora nuditi oporo učitelju v vseh fazah 

profesionalnega razvoja. Kontinuiran profesionalni razvoj je potrebno povezovati tudi z 

novostmi v vzgoji in izobraževanju, razvojem, izboljšavami v šolstvu in raziskavami s tega 

področja (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001). 

Univerzitetni študijski program mora študentom zagotavljati, da se vzporedno s 

pridobivanjem teoretičnega znanja tudi praktično usposabljajo za vstop v pedagoški poklic 

(Razdevšek Pučko, 1997b). Praktično usposabljanje, ki vključuje hospitacije, učne nastope in 

pedagoško prakso, je izredno pomembna sestavina začetnega izobraževanja bodočih učiteljev. 

Je nekakšen povezovalni element med akademskim izobraževanjem, stroko, poklicem, teorijo 

in prakso (Cenčič in Cenčič, 1994). Študentu ponuja nemalo priložnosti za preizkušanje v 

učnih situacijah in povezovanje teoretičnega znanja s prakso. 

V strokovni literaturi najdemo številne klasifikacije modelov izobraževanja učiteljev. Wallace 

(1991, v Javornik Krečič in Ivanuš Grmek, 2007) navaja 3 modele: mojstrski model 

(predtehnokratski), model uporabne znanosti (tehnokratski) in reflektivni model 

(posttehnokratski). 

 

Model mojstrskega usposabljanja (predtehnokratski model) 

Model mojstrskega usposabljanja temelji na izkušenem učitelju, ki je zgled modrosti, 

študentje pa so pojmovani kot sprejemniki znanja o pouku (Zeichner, 1986, v Javornik 

Krečič, 2008). Pomen teoretičnega znanja v izobraževanju bodočih učiteljev je povsem 

tehničen oz. instrumentalen; njegovo vpeljevanje je upravičeno le, če gre za pridobivanje 

želenih rezultatov učenja. Rezultati izobraževanja tega modela so merljivi in jih lahko jasno 

opredelimo v konkretni obliki, glavni cilj pa je oblikovati navzven vidne načine obnašanja, ne 

pa spodbujanje učiteljevega razmišljanja (Javornik Krečič, 2008). 
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Slika 4: Mojstrski model profesionalnega izobraževanja učiteljev (Wallace, 1991, v Javornik 

Krečič, 2008) 

Značilnosti modela so tudi praktična znanja in vaje, obsežna praktična usposabljanja pod 

vodstvom izbranih praktikov ter sodelovanje partnerjev pri načrtovanju in vrednotenju 

praktičnih vaj (Marentič Požarnik, 1987). Avtorica nadaljuje, da je bil takšen način 

praktičnega usposabljanja uporaben takrat, ko teoretična spoznanja pedagoško-psiholoških in 

specifičnih strok še niso bila tako obsežna ter spreminjajoča. Danes, ko od učitelja zahtevamo 

več kot le prilagajanje, pa bi takšen način izobraževanja vodil v pretirano poudarjanje prakse. 

Cvetek (2005) celo meni, da je takšen model izobraževanja podoben priučevanju delavcev v 

tovarni za delo na tekočem traku. 

 

Model uporabne znanosti (tehnokratski model) 

Model uporabne znanosti temelji na praktični uporabi znanja, pridobljenega iz raziskovalnega 

dela oz. znanstvenega znanja. Univerzitetni študij naj bi bil namenjen posredovanju 

znanstvenih disciplin, ne pa neposredni pripravi na poklic. Pomembno je predvsem, da 

študent pridobi ustrezno teoretično znanje iz stroke in pedagoško-psihološko znanje o 

značilnostih učencev, metodah, ocenjevanju idr., kar bo lahko pozneje uporabil v pedagoški 

praksi (Javornik Krečič, 2008). 

 

 

Slika 5: Model uporabne znanosti profesionalnega izobraževanja učiteljev (Wallace, 1991, v 

Javornik Krečič, 2008) 

Reflektivni model (posttehnokratski model) 

V strokovni literaturi zasledimo več poimenovanj reflektivnega modela: model 

razmišljujočega praktika, praktične znanosti, akcijsko raziskovanje, samoocenjevanje idr. 

(Javornik Krečič, 2008). Model je osnovan na principu situacijskega razumevanja. Praksa 

temelji na interpretaciji posameznih situacij kot celote, ki pa je ne moremo izboljšati, dokler 

ne izboljšamo teh interpretacij. Izobraževanje učiteljev predstavlja razvoj učiteljevih 

zmožnosti za situacijsko razumevanje, kar pa je osnova za delovanje v kompleksnih in 

dinamičnih učnih situacijah (Javornik Krečič, 2008). 

Pri izboljševanju situacijskega razumevanja ima pomembno vlogo tudi teorija, vendar mu je 

podrejena, saj teoretične analize ne privedejo do situacijskega razumevanja, temveč so le 

prispevek k celostnemu razumevanju situacije (Javornik Krečič, 2008). 
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Slika 6: Reflektivni model profesionalnega izobraževanja učiteljev (Wallace, 1991, v Javornik 

Krečič, 2008) 

B. Kosevski Puljić (2007) model opiše kot proces, v katerem si posameznik prikliče pretekle 

izkušnje, sam ali z drugimi razmišlja o delu, iz vsega nato izlušči teorije poučevanja in jih 

ponovno preizkusi v praksi. Model omogoča neprestano izboljševanje in razvijanje osebnih 

teorij poučevanja (Kosevski Puljić, 2007). 

V današnji sodobni, kompleksni družbi, ki je rezultat sprememb na socialnem, kulturnem, 

političnem in ekonomskem področju, so pred učitelja postavljene nove zahteve, ki od njega 

zahtevajo stalno nadgrajevanje znanja ter profesionalni razvoj (Erčulj 2005, Kalin 2004b). 

Znanja in kompetence za opravljanje učiteljskega poklica posameznik ne pridobi le s 

formalno izobrazbo, temveč se mora vsa leta svojega delovanja tudi dodatno strokovno 

usposabljati. Družba se nenehno spreminja in s tem se spreminjajo tudi njena pričakovanja. 

Učitelji se morajo nenehno izpopolnjevati na svojem strokovnem področju in usvajati nova 

znanja ter reflektirati svoje delovanje, drugače ne se ne morejo prilagajati spremembam, ki jih 

od njih zahteva okolje (Bela knjiga, 2011). 

Za kakovostno izobraževanje so potrebni dobro strokovno izobraženi učitelji, zato je 

pomembno, da se na svojem področju neprestano izpopolnjujejo. Dandanes hitro se 

spreminjajoča družba od učiteljev zahteva nemalo novih kompetenc, ki naj bi jih učitelj 

pridobil za opravljanje svojega poklica (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 

2001; Černe, 2000). O pomembnosti nenehnega doizobraževanja in skrbi za razvoj svojih 

spretnosti, sposobnosti ter učenja in osebnostne rasti se strinjajo tudi slovenski razredni 

učitelji, ki so sodelovali v raziskavi o tem, v kolikšni meri in na kakšen način učitelji 

razrednega pouka skrbijo za svoj profesionalni razvoj (Obran in Ivanuš Grmek 2010). 

Glavni namen stalnega strokovnega izobraževanja sta profesionalni razvoj in strokovna ter 

osebnostna rast učiteljev, kar povečuje kakovost razmišljujočega ravnanja pri pouku in v 

drugih šolskih kontekstih (Devjak in Polak, 2007, Javornik Krečič, 2008). 
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Anderson (1991, v Javornik Krečič, 2008, str. 40) poudarja, da ima dodatno strokovno 

izpopolnjevanje svoj učinek le, ko bo: 

 izhajalo in zadovoljevalo potrebe, ki so jih identificirali učitelji sami; 

 povezano s tistim, kar učitelji že vedo in kar v resnici tudi naredijo; 

 vključevalo različne dejavnosti in omogočalo relevantne izkušnje; 

 omogočalo aktivno vključevanje učiteljev samih (npr. igranje vlog) in ne zgolj 

poslušanja strokovnjakov o tem, kaj in kako bi učitelji morali delati; 

 opogumljalo učitelje, da uporabijo to, kar se »učijo« v svojih razredih; 

 spodbujalo proces (poskusi – ovrednoti – spremeni – še poskušaj). 

Pri nas je za izbor programov o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju odgovorno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

(Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 2017). 

Stalno strokovno izpopolnjevanje je področje, od katerega je odvisen nadaljnji strokovni 

razvoj učiteljev, zato je pomembno, da so programi učinkoviti in dolgoročno usmerjeni, kar 

omogoča učiteljem bolj kakovostno opravljanje svojega dela (Muršak idr., 2011). 

 

3. 1. 3 Refleksija kot dejavnik profesionalnega razvoja 

Bell (1993, v Valenčič Zuljan, 2012) navaja, da je refleksija nepogrešljiva sestavina 

sodobnega pojmovanja ekspertovega dela in temeljno gibalo v procesu profesionalnega 

razvoja učitelja. Ima pomembno vlogo že v času izobraževanja, še posebej pa je pomembna 

pri praktičnem pedagoškem usposabljanju (Pečar, 2012). Refleksija pripomore k boljšemu 

razumevanju učiteljeve lastne prakse in razumevanju dogajanja pri pouku, spoznavanju 

samega sebe ter učencev (Schön, 1983, v Pečar, 2012). Bell (1993, v Valenčič Zuljan, 2012) 

refleksijo opredeljuje kot proces izkustvenega učenja na podlagi poglobljene analize lastne 

prakse in kognicij, ki vodijo posameznikovo razmišljanje in delovanje. Gre za metakognitivni 

proces, ki lahko poteka na individualni ravni (učitelj se ustavi za trenutek, da bi osvetlil 

dogajanje v razredu), ali pa gre za interaktivni proces (učitelj ob pomoči druge osebe rešuje 

dileme, postavlja vprašanja in pridobiva vpogled v lastno delo in kognicije, ki vodijo njegovo 

delovanje) (Bell, 1993, v Valenčič Zuljan, 2012). 

Refleksija je sicer splošno sprejet in uveljavljen pojem v strokovni literaturi, pa vendar 

najdemo številne opredelitve in cilje refleksije, ki posledično vplivajo na oblikovanje 

različnih modelov oz. prijemov v izobraževanju učiteljev kot razmišljujočih praktikov. 

Modeli se lahko razlikujejo glede na predmet reflektiranja, stopnjo, razmerje med 

refleksivnim razmišljanjem in ravnanjem, časovni vidik ter socialni vidik (Pečar, 2012, 

Valenčič Zuljan, 2012). 

S. Adler (1991, v Valenčič Zuljan, 2012) je primerjala različne modele refleksije in poiskala 

nekatere skupne lastnosti le-teh: 
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 pouk pojmujejo kot kompleksno in nepredvidljivo dejavnost; 

 učitelja pojmujejo kot praktika, ki je postavljen pred veliko zahtev razmišljujočega 

odločanja; 

 poudarjajo razvijanje učiteljevih sposobnosti zaznavanja in njegovega odzivanja v 

konkretnih situacijah, ki zahtevajo razmišljujoče presojanje, vrednotenje in različne 

spretnosti poučevanja. 

Handal in Lauvas (1987, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 81) navajata tri nivoje refleksije: 

 nivo neposredne prakse (kaj se je dogajalo, kaj bom napravil v prihodnje); 

 nivo utemeljevanja (zakaj sem ravnal tako, zakaj bom v prihodnje ravnal tako); 

 etični nivo (čemu sem ravnal tako, čemu bom tako ravnal v prihodnje). 

Cain (2005, v Valenčič Zuljan, 2012) ugotavlja, da učitelji najpogosteje reflektirajo le na 

prvem nivoju, kar potrjujejo tudi rezultati raziskave o interakcijah med mentorji in pripravniki 

v Sloveniji (Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007). 

Kritična refleksija je ena izmed pomembnih učiteljevih kompetenc in k uresničevanju le-te 

pomembno prispeva akcijsko raziskovanje, ki spodbuja kritično refleksijo lastnega delovanja, 

njegovega konteksta, spoznavanje rutinskega poteka in odpira vprašanja, zakaj tako in kako 

naprej (Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2007). 

Zaključimo lahko, da je refleksija ključni element pri učiteljevem profesionalnem razvoju, saj 

mu le-ta pomaga pri sistematičnem raziskovanju lastne prakse in pri iskanju rešitev za 

ravnanje v praksi (Valenčič Zuljan, 1999). 

3. 1. 4 Drugi dejavniki profesionalnega razvoja 

O razlogih za izbiro učiteljskega poklica sta se v raziskavi (2005) spraševali M. Javornik 

Krečič in M. Ivanuš Grmek, ki sta jo izvedli s študenti Pedagoške fakultete v Mariboru. 

Ugotovitve omenjene raziskave so pokazale, da so študenti učiteljski poklic izbrali zaradi: 

 t. i. »samozadostnih razlogov«, ki so temeljili na želji po osebnostni in strokovni rasti 

ter na opravljanju koristnega in pomembnega dela (poučevanje je družbeno koristno 

delo, zgled otrokom in mladim, priložnost za vseživljenjsko rast in profesionalni 

razvoj ter izražanje lastnih spretnosti in sposobnosti); 

 altruističnih razlogov, ki so nakazovali notranjo motivacijo in osebni interes študentov 

za opravljanje poklica učitelja (želja po delu z otroki in mladimi ter opravljanju 

učiteljskega poklica); 

 materialnih razlogov, ki so kazali na zunanjo motivacijo študentov pri izbiri študija in 

so temeljili na možnosti hitrega napredka ter osebnega in strokovnega izpopolnjevanja 

(ugodni pogoji dela, kontinuirano izobraževanje, finančna varnost); 

 razlogov, ki so izhajali iz aspiracij ali stereotipov o opravljanju učiteljskega poklica 

(univerzitetna izobrazba, pogost poklic v družini, primeren poklic za ženske); 

 drugih razlogov, ki so bili povezani z zunanjimi motivi, vključno z neizpolnjenimi 

pogoji za želeni študij. 
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3.2 Modeli profesionalnega razvoja 

Učiteljev profesionalni razvoj poteka preko različnih faz oz. obdobij, ki imajo svoje 

značilnosti. Model profesionalnega razvoja po F. Fuller predstavlja enega prvih empiričnih 

poskusov opredeljevanja učiteljevega profesionalnega razvoja, v katerem je učiteljev razvoj 

povezan s spreminjanjem njegovega razmišljanja o poklicnih dilemah in skrbeh (Javornik 

Krečič, 2008). Sledili so še drugi modeli učiteljevega profesionalnega razvoja, avtorji pa 

največkrat izhajajo iz Ryanovega modela, ki učiteljev profesionalni razvoj prikazuje preko 

obdobij, ki se razlikujejo glede na osredotočenost na lastno vlogo, razmišljanje o pouku in 

vplivu na učence (Depolli, 2002, Goodson in Hargreaves, 1996, v Jordan Fleten, 2009). Pri 

našem delu smo se opirali na slovenski S-model učiteljevega profesionalnega razvoja po P. 

Javrh (2009), ker so faze jasno določene z leti učiteljevega poučevanja, vsaka faza 

profesionalnega razvoja pa upošteva tudi karierne značilnosti učitelja in opozarja na določene 

težave v posameznem obdobju poučevanja pri slovenskih učiteljih. Glede na to, da smo 

omenjeni model kot osrednjega izbrali v analizi empiričnih podatkov, pridobljenih v 

magistrski raziskavi, ga bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili. 

 

3.2.1 Fazni S-model učiteljevega profesionalnega razvoja 

P. Javrh (2009) je v slovenskem prostoru oblikovala fazni S-model učiteljevega 

profesionalnega razvoja, pri tem pa se je opirala na model učiteljevega profesionalnega 

razvoja po Hubermanu. 

Fazni S-model učiteljevega profesionalnega razvoja je sestavljen iz petih faz, nekatere faze pa 

se delijo še na podfaze. Vsaka faza je določena z leti poučevanja in vsebuje svoje značilnosti: 

faza preživetja in odkrivanja (1 3 let poučevanja), faza stabilizacije (4 6 let), faza poklicne 

aktivnosti, eksperimentiranja ali faza negotovosti, revizije (7 18 let), faza kritične 

odgovornosti ali faza sproščenosti ali faza nemoči (19 30 let) in faza sproščenega ali 

zagrenjenega izpreganja (31 40 let). Omenjeni model je shematično prikazan na sliki 7. 
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Slika 7: Fazni S-model učiteljevega profesionalnega razvoja (Javrh, 2009) 

V modelu lahko opazimo tri smeri razvoja poklicne poti: zaželeno, nezaželeno in nevtralno. 

Zaželena smer je prikazana v levem delu sheme, in sicer poteka od stabilizacije, poklicne 

aktivnosti/eksperimentiranja, kritične odgovornosti do sproščenega izpreganja. Nezaželena 

smer razvoja poklicne poti je prikazana na desni strani sheme in poteka od stabilizacije, 

negotovosti/revizije, nemoči do zagrenjenega izpreganja. Nevtralna pot poklicnega razvoja, ki 

je umeščena v sredino modela, predstavlja ugodno uravnovešenje vseh izkušenj, kar se izrazi 

v fazi sproščenosti (Javrh, 2009). S-model dobro povzema tri tipe učiteljev, ki jih lahko 

opredelimo, ko učitelji poučujejo že dvajset let ali več: kritični entuziast, ki ohranja mladostno 

aktivnost in širi svoje področje delovanja; zrel in sproščen učitelj, ki se osredotoča predvsem 

na kakovostno delo v razredu in strokovno odličnost, ter nemočni učitelj, ki postaja vse bolj 

zagrenjen in si želi čim prej zapustiti učiteljski poklic (Javrh, 2009). V nadaljevanju bomo 

vsako fazo S-modela profesionalnega razvoja učiteljev podrobneje opisali. 

Faza preživetja in odkrivanje 

Prva faza S-modela profesionalnega razvoj učitelja se prične z vstopom v učiteljski poklic in 

traja do nekje treh let poučevanja. Zanjo je značilen profesionalni entuziazem, hkrati pa tudi 

»boj za preživetje«, ko se učitelj začetnik srečuje s strahom in negotovostjo na začetku 

poklicne poti. Nekateri učitelji doživijo šok, ko se prvič soočijo z realnostjo učiteljskega 

poklica. Učitelj začetnik je postavljen pred nove izzive, skrbi ga, ali bo znal vzpostaviti prvi 

stik z razredom in ali bo znal obvladati razred, poleg tega poskuša najti ustrezno razmerje 

med službenimi in domačimi obveznostmi, s slednjim imajo večje težave predvsem ženske. 

Posameznika velikokrat spremljajo čustva razočaranja, strahu in skrbi, vendar ne obupa. Ob 

učiteljevem vstopu na poklicno pot veliko pripomorejo dobri odnosi z ravnateljem in ostalim 

učiteljskim kolektivom, ob tem se učitelj lahko počuti sprejetega in dobi dodatno potrditev, da 

je na pravem mestu (Javrh, 2007, 2009). 
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Kakovost profesionalnega razvoja študentov in učiteljev začetnikov je v veliki meri pogojena 

tudi s kakovostjo podpore šole in mentorja. Mentor ima pomembno vlogo v procesu 

usposabljanja študentov in učiteljev začetnikov, saj ima neposreden vpliv na njihov razvoj. 

Mentor svoje varovance opazuje, spodbuja, jih usmerja, posreduje povratne informacije idr. 

(Juriševič, 2000). 

Faza stabilizacije 

Druga faza učiteljevega profesionalnega razvoja po S-modelu je faza stabilizacije in zajema 

od 4 do dopolnjenih 6 let dela oz. poučevanja. Faza stabilizacije je pomembna faza, ki odloča 

o kakovosti učiteljevega profesionalnega razvoja. Učitelj v tej fazi postaja že samozavestnejši 

in bolj suveren pri opravljanju svojega dela. Posameznik hitro napreduje v razvoju poklicnih 

kompetenc, veliko opazuje in eksperimentira, poglablja svoje znanje ter sodeluje v različnih 

strokovnih krogih zunaj šole. Stabilizacijo v poklicu učitelji občutijo tudi s tem, ko se 

formalno zaposlijo. V tej fazi učitelji pogosto razmišljajo o nadaljevanju študija. Vpliv 

mentorja se umakne v ozadje, še vedno pa so zelo pomembni odnosi z drugimi kolegi in 

vodstvom šole. Na profesionalni razvoj učitelja pomembno vpliva tudi razmerje med 

službenimi obveznostmi in družino, saj od posameznika pogosto zahteva nenehne izbire in 

prilagajanja (Javrh, 2007, 2009). 

Tretja faza profesionalnega razvoja po S-modelu se deli na dve podfazi, fazo poklicne 

aktivnosti/eksperimentiranja in negotovosti/revizije, ter je opredeljena z od 7 do 18 let 

učiteljevega poučevanja. 

Faza poklicne aktivnosti/eksperimentiranja 

Za to fazo so značilni aktivizem, predanost poklicu, avtonomnost in fleksibilnost. Učitelj 

veliko preizkuša, eksperimentira, vpeljuje inovacije, kar posledično prinaša tudi napake, toda 

brez negativnih posledic. Vse to prispeva k intenzivnejšemu in kakovostnejšemu osebnemu in 

strokovnemu zorenju. V tej fazi učiteljevega profesionalnega razvoja je izredno pomemben 

odnos s sodelavci in ravnateljem, saj naklonjenost okolja pri posamezniku krepi suverenost in 

zmožnost postavljanja zahtev ter stalen razvoj socialnih spretnosti. Pomemben dejavnik faze 

je strokovno izpopolnjevanje, učitelji v tej fazi pogosto izrazijo tudi željo po nadaljevanju 

študija, ki pa velikokrat ostane neuresničena (Javrh, 2007, 2009). 

 

Faza negotovosti/revizije 

Iz faze stabilizacije lahko namesto v fazo poklicne aktivnosti učitelj napreduje v fazo 

negotovosti/revizije, kar predstavlja usmeritev v nezaželeno smer učiteljevega 

profesionalnega razvoja. Značilnost faze je učiteljevo nezadovoljstvo, strah pred rutino in 

dvom v lastne kompetence. Pojavijo se lahko znaki blažje izgorelosti. Učitelj postaja 

konflikten in vstopa v spore z okoljem, tudi z učenci težje najde pristni stik. Razmišlja o 

umiku iz poklica (Javrh, 2007, 2009). 
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Četrta faza profesionalnega razvoja po S-modelu se deli na tri podfaze, fazo kritične 

odgovornosti, fazo sproščenosti in fazo nemoči, in je opredeljena z od 19 do 30 let delovne 

dobe oz. poučevanja. 

Faza kritične odgovornosti 

Učitelj v tej fazi svoje delo doživlja kot poslanstvo. Skrbi za kakovosten pouk, sprejema večje 

obremenitve, z učenci ima pristen in aktiven odnos, pri delu pa se v največji meri razdaja. 

Vizijo svoje kariere vidi kot zelo aktivno, nadaljnje izobraževanje pa mu predstavlja veliko 

spodbudo za strokovno napredovanje. Svoja mnenja in stališča o dogajanju v šolstvu 

neposredno izraža, saj  to doživlja kot moralno dolžnost (Javrh, 2007, 2009) 

Faza sproščenosti 

Kljub že več desetim letom poučevanja učitelj še vedno eksperimentira in išče nove izzive. Še 

vedno jasno vidi svoje poslanstvo. Njegov stik z učenci je pristen. V učitelju se pojavi tudi 

želja po mentorstvu. Pozitivne potrditve okolja so ga prepričale, da je odličen učitelj, ki ima 

ustrezne kompetence in nemalo dobrih spretnosti. Pri svojem delu je suveren, strokoven in 

avtonomen. Skrbi za korektnost odnosov, a hkrati jasno izraža svoja prepričanja. Za učitelja 

sta v tej fazi pomembni dve temi: kariera in medosebni odnosi. S svojimi bližnjimi kolegi goji 

tesen odnos. Novo poglavje v karieri mu predstavljajo projekti izven poučevanja ali študij. 

Učitelj se pri delu počuti vitalnega, hkrati pa že opaža prve znake staranja, proti čemur 

poskuša razviti različne strategije (Javrh, 2007, 2009). 

Faza nemoči 

V fazi nemoči se nahajajo učitelji, ki poučujejo 19 30 let. V tej fazi prevladuje želja po 

upokojitvi. Učitelj se počuti zgaranega, izgorelega, nezadovoljnega, mučijo ga različne težave 

z zdravjem. Nima večjih ambicij, karierno pot pa vidi izven učiteljstva. Učitelj občuti 

generacijsko oddaljenost, ima težave z disciplino ter zgublja stik z učenci. Svoje delo opravlja 

rutinsko, vendar preudarno, saj ne želi izgubiti nečesa, za kar se je trudil pretekla leta 

učiteljevanja (Javrh, 2007, 2009). 

Faza izpreganja 

Izpreganje je zadnja faza S-modela profesionalnega razvoja učiteljev in je opredeljena z od 31 

do 40 let poučevanja. Za fazo je značilno postopno izpreganje iz poklica, ki pa ga avtorica 

deli na dve podfazi: sproščeno in zagrenjeno izpreganje. 

Sproščeno izpreganje dosežejo učitelji, ki so napredovali po zaželeni smeri modela. Učitelj že 

občuti vpliv svojih let, a tega pred kolegi ne pokaže. Ostaja vitalen in ohranja svojo 

intelektualno kondicijo. Še vedno ima karierne ambicije, je kakovosten mentor in že 

pripravlja ter ureja gradivo, ki bo koristilo naslednji generaciji učiteljev. Jasno izraža kritike 

sistema pa tudi možne rešitve, vendar pri tem ostaja zmeren. Razmišlja, kako bo po 

upokojitvi, in načrtuje aktivno tretje življenjsko obdobje. 
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V fazo zagrenjenega izpreganja pa pridejo učitelji, ki so nadaljevali po nezaželeni strani 

modela. Učitelj v tej fazi že močno občuti vpliv svojih let in doživlja utrujenost. Pri svojem 

delu ni več suveren in zadovoljen. Sebe kot učitelja ne vidi v pozitivnem smislu, tudi o šoli 

ima slabo mnenje. Sam že težko pričakuje upokojitev in ne načrtuje, da bo po njej strokovno 

aktiven (Javrh, 2007, 2009). 

Vsak učitelj tekom svoje poklicne poti prehaja skozi določene faze profesionalnega razvoja. 

Vsaka faza vsebuje svoje posebnosti, upošteva razvojne zakonitosti profesionalnega razvoja 

učiteljev in opozarja na morebitne težave, s katerimi se spoprijemajo učitelji v določenem 

obdobju poučevanja. Učitelj se spreminja tako na osebnem kot na strokovnem področju, 

spreminja svoja prepričanja, poglede na poučevanje idr., zato nas bo v nadaljevanju zanimalo, 

ali učitelji, ki se nahajajo v različnih fazah profesionalnega razvoja, različno zaznavajo 

obstoječo in želeno razredno klimo. 

Zaradi zavedanja o pomembnosti pozitivne razredne klime nas bo poleg omenjenega v 

empiričnem delu zanimalo tudi, kakšno razredno klimo zaznavajo slovenski učitelji, ki 

poučujejo v prvem triletju, in kakšne bi si želeli ter kako različni ocenjevalci (učenci, 

učiteljica in zunanja opazovalka) zaznavajo razredno klimo v istem razredu.  
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III EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Razredna klima pomembno vpliva tako na dogajanje v razredu, na delovanje učencev in 

učitelja kot tudi na učenčeve učne dosežke. Predvsem učitelji razredniki imajo pri 

ugotavljanju razredne klime in pri njenem spreminjanju v pozitivno smer veliko vlogo, saj 

svoje učence največkrat srečajo in jih zato bolje poznajo. Učiteljeva naloga je, da zagotavlja 

pozitivno razredno klimo, saj se učenci v razredu s pozitivno razredno klimo počutijo varne in 

sproščene, kar spodbuja večjo storilnost pouka (Rogelja, 2015). Učitelji tekom svoje poklicne 

poti prehajajo skozi določene faze profesionalnega razvoja (Javrh, 2007, 2009), ki so lahko 

povezane s spodbujanjem razredne klime. V nam dostopni znanstveni literaturi nismo 

zasledili raziskav o razredni klimi v različnih fazah učiteljevega profesionalnega razvoja ter o 

podobnostih/razlikah v zaznavanju razredne klime med različnimi ocenjevalci (npr. učitelji, 

učenci in zunanjim opazovalcem). Zato bo to ena prvih raziskav, ki bo vsebovala tudi 

omenjene vidike ugotavljanja razredne klime. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno razredno klimo zaznavajo učitelji in kakšne si želijo 

ter ali se pojavljajo razlike v zaznavanju obstoječe in želene razredne klime med učitelji. 

Zanimalo nas je tudi, ali se pojavljajo razlike v zaznavanju obstoječe in želene razredne klime 

med učitelji, ki so v različnih fazah profesionalnega razvoja, ter ali se pojavljajo razlike v 

oceni iste razredne klime med učiteljico, učenci in zunanjim opazovalcem oz. opazovalko. 

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV 1: Kakšno obstoječo in želeno razredno klimo zaznavajo učitelji? 

RV 2: Kakšna je razlika med obstoječo in želeno razredno klimo, kot jo zaznavajo učitelji? 

RV 3: Ali se pojavljajo razlike v zaznavanju obstoječe razredne klime med učitelji v različnih 

fazah profesionalnega razvoja? 

RV 4: Ali se pojavljajo razlike v zaznavanju želene razredne klime med učitelji v različnih 

fazah profesionalnega razvoja? 

RV 5: Ali se pojavljajo razlike v zaznavanju razredne klime v istem razredu med učiteljico, 

učenci in zunanjim opazovalcem oz. opazovalko? 

 

3 METODA DELA 

V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja in kvantitativni 

raziskovalni pristop. 
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3.1 VZOREC 

Raziskavo sta sestavljala dva ločeno preučevana vzorca. Prvi, večji vzorec je temeljil na 100 

učiteljih, ki so izpolnili anketni vprašalnik. Raziskava je temeljila na neslučajnostnem 

priložnostnem vzorcu učiteljev, ki poučujejo v 1. triletju na 16 osnovnih šolah po Sloveniji in 

se nahajajo v različnih fazah profesionalnega razvoja. Raziskava je potekala od januarja do 

marca 2017. Učitelje smo glede na leta poučevanja umestili v eno od petih kategorij, pri tem 

smo se sklicevali na faze profesionalnega razvoja po P. Javrh (2009). Kategorije so bile 

sledeče: preživetje in odkrivanje (1 3 let), stabilizacija (4 6 let), poklicna 

aktivnost/eksperimentiranje ali negotovost/revizija (7 18 let), kritična odgovornost, 

sproščenost ali nemoč (19 30 let) in sproščeno ali zagrenjeno izpreganje (31 40 let). 

V raziskavi je sodelovalo največ učiteljev, ki so poučevali 7 18 let (37 %) in so se nahajali v 

tretji fazi profesionalnega razvoja učiteljev, imenovani poklicna aktivnost/eksperimentiranje 

ali negotovost/revizija. Po številu so jim sledili učitelji, ki so poučevali 19 30 let (20 %) in so 

se nahajali v fazi kritične odgovornosti, sproščenosti ali nemoči (četrta faza). V vzorec so bili 

vključeni tudi učitelji, ki so poučevali 1 3 let (17 %) in so se nahajali v fazi preživetja in 

odkrivanja (prva faza), ter učitelji, ki so poučevali 31 40 let (17 %) in so se nahajali v zadnji 

fazi profesionalnega razvoja, imenovani sproščeno ali zagrenjeno izpreganje. Najmanj 

učiteljev (9 %), vključenih v raziskavo, pa je poučevalo 4 6 let in so se nahajali v drugi fazi, 

imenovani stabilizacija. 

Raziskavo o razredni klimi smo poglobili in vanjo vključili še manjši raziskovalni vzorec, ki 

so ga sestavljali učenci 3. razreda (13 učencev), njihova učiteljica in jaz kot zunanja 

opazovalka. Z manjšo raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno razredno klimo zaznavajo 

neposredni udeleženci pedagoškega procesa in zunanja opazovalka ter ali se med njihovimi 

zaznavami pojavljajo razlike. 

 

3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskava je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu raziskave smo ugotavljali, kakšno 

razredno klimo zaznavajo učitelji (obstoječa klima) in kakšne si želijo (želena klima). 

Zanimalo nas je tudi, ali se pojavljajo razlike v zaznavanju razredne klime med učitelji v 

različnih fazah profesionalnega razvoja. Raziskava je bila del širše raziskave, katere nosilki 

sta bili S. Prosen in H. Smrtnik Vitulić. Drugi del raziskave pa smo opravili v času pedagoške 

prakse, kjer smo raziskovali, ali se pojavljajo razlike v zaznavanju razredne klime v istem 

razredu med učiteljico, učenci in zunanjo opazovalko. 

Zbiranje podatkov za prvi del raziskave je potekalo od januarja do marca 2017. Ravnatelje 

slovenskih osnovnih šol smo predhodno seznanili o namenu, poteku in anonimnosti naše 

raziskave. Na osnovnih šolah, katerih ravnatelji in učitelji so se odločili za sodelovanje v 

raziskavi, smo anketne vprašalnike razdelili med učitelje. Za izpolnjevanje anketnega 
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vprašalnika so imeli na voljo teden dni časa, po dogovoru smo ta čas podaljšali. Udeleženci so 

bili seznanjeni z vsebino in potekom raziskave. 

Zbiranje podatkov za drugi del raziskave pa je potekalo od 19. do 26. maja 2017, v času 

mojega opravljanja pedagoške prakse. Učence enega oddelka 3. razreda, njihove starše in 

učiteljico smo predhodno seznanili z namenom naše raziskave. Od staršev smo pridobili 

potrebna soglasja o sodelovanju njihovih otrok v raziskavi. Šest dni smo preživeli z njimi v 

razredu in jih opazovali pri delu. Zadnji dan je učiteljica izpolnila anketni vprašalnik, prav 

tako pa sem anketni vprašalnik kot zunanja opazovalka izpolnila tudi sama. Učencem pa smo 

(individualno) ustno zastavili vprašanja in jih beležili na anketni vprašalnik. 

 

3.3 MERSKI PRIPOMOČKI 

V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik Razredno okolje (Zabukovec, 1998), ki je 

prirejen po vprašalniku, ki sta ga sestavila Moos in Tricket (1973, 1974). Vprašalnik je 

namenjen oceni obstoječe in želene razredne klime. Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. 

Prvi del vprašalnika je namenjen ocenjevanju obstoječe razredne klime, drugi del pa 

ocenjevanju želene razredne klime. Vprašalnik vsebuje 21 trditev. Učenci in učitelji na 

trditve, ki se nanašajo na obstoječo razredno klimo, odgovarjajo s »tako je« ali »ni tako«, na 

trditve, ki se nanašajo na želeno razredno klimo, pa z »želim« oz. »ne želim«. Rezultate 

vprašalnika lahko za poglobljeno interpretacijo razložimo tudi po dveh podpodročjih razredne 

klime, in sicer podpodročju sistema, ki predstavlja organizacijo in pravila v razredu, ter 

podpodročju medosebnih odnosov. Odgovore vrednotimo s točkami, in sicer (Zabukovec, 

1998, str. 24): 

 odgovor »tako je« ali »želim« ovrednotimo s 3 točkami; 

 odgovor »ni tako« ali »ne želim« ovrednotimo z 1 točko; 

 »brez odgovora« ovrednotimo z 2 točkama; 

 pri vprašalnikih obstoječe in želene razredne klime obratno ovrednotimo trditve 2, 6, 

11, 15, 19 in 20, pri vprašalniku obstoječe razredne klime obratno ovrednotimo še 

trditvi 7 ter 14; 

 seštejemo točke za celoten vprašalnik ali za podpodročji sistem (red in organizacija v 

razredu ter jasnost pravil) in medosebni odnosi (socialni stiki, podpora učitelja, 

angažiranost učencev); 

 najvišje možno število točk za celoten vprašalnik je 63, najnižje pa 21; 

 najvišje število točk za podpodročje medosebnih odnosov je 33, najnižje pa 11; 

 najvišje število točk za podpodročje sistema je 21, najnižje pa 7. 

Veliko število točk pomeni, da učenci zaznavajo visoko stopnjo medosebnih socialnih stikov, 

visoko podporo učitelja in veliko lastne aktivnosti, hkrati pa zaznavajo tudi visoko stopnjo 

reda, organizacije ter jasnosti pravil, medtem ko je pri majhnem številu točk ravno obratno. 

Rezultate lahko interpretiramo tudi po podpodročjih vprašalnika, vendar to prinese manj 

zanesljivo razlago rezultatov, lahko pa si s podpodročji pomagamo pri dodatni razlagi. Pri 
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razlagi rezultatov nam veliko pove tudi razlika med obstoječo in želeno razredno klimo 

(Zabukovec, 1998). 

3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke z vprašalnika smo zbrali v programu Microsoft Excel 2013 in jih statistično obdelali 

v programu IBM SPSS 24. Razlike v zaznavanju obstoječe in želene razredne klime glede na 

fazo učiteljevega profesionalnega razvoja smo ugotavljali z enosmerno ANOVO za neodvisne 

vzorce (Shapiro-Wilkov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov), razlike med 

obstoječo in želeno razredno klimo, kot jih zaznavajo učitelji, pa smo preverjali s t-

preizkusom za odvisne vzorec (Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da so podatki normalno 

porazdeljeni). Rezultate o zaznavanju obstoječe razredne klime pri učencih, učiteljici in 

zunanji opazovalki smo predstavili na ravni deskriptivne statistike. 

4 RAZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate raziskave smo predstavili v petih vsebinskih sklopih, ki vključujejo odgovore na 

raziskovalna vprašanja. V vsakem podpoglavju bomo najprej predstavili rezultate za celoten 

vprašalnik obstoječe in želene razredne klime, ponekod (če bo to vključeno v posamezno 

raziskovalno vprašanje) pa še za njuni podpodročji: sistem (red in organizacija v razredu ter 

jasnost pravil) in medosebni odnosi (socialni stiki, podpora učitelja in angažiranost učencev). 

4. 1 Obstoječa in želena klima, kot ju zaznavajo učitelji 

V prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšno obstoječo in želeno razredno 

klimo zaznavajo učitelji. Rezultate obstoječe in želene razredne klime, ki so se nahajali v 

intervalu med 21 in 42 točk, smo interpretirali kot »negativno« razredno klimo, rezultate, ki 

so se nahajali v intervalu med 43 in 53 točk, smo interpretirali kot »pozitivno« razredno 

klimo, rezultate, ki so se nahajali v intervalu med 54 in 63 točk, pa smo interpretirali kot 

»izrazito pozitivno« razredno klimo.  

Rezultate sistema, ki so se nahajali v intervalu med 7 in 14 točk, smo interpretirali kot 

»slabši« sistem, rezultate, ki so se nahajali v intervalu med 15 in 18 točk, smo interpretirali 

kot »dober« sistem, rezultate sistema, ki so se nahajali v intervalu med 19 in 21 točk, pa smo 

interpretirali kot »izrazito dober« sistem. 

Pridobljene rezultate medosebnih odnosov smo interpretirali po naslednjem kriteriju: kot 

»slabše« medosebne odnose smo interpretirali rezultate v intervalu med 11 in 22 točk, kot 

»dobre« medosebne odnose smo interpretirali rezultate v intervalu med 23 in 28 točk ter kot 

»izrazito dobre« smo interpretirali rezultate v intervalu med 29 in 33 točk. 

Dobljene podatke smo obdelali na ravni osnovne deskriptivne statistike (aritmetična sredina in 

standardni odklon). Rezultati o zaznani obstoječi in želeni razredni klimi pri učiteljih so 

predstavljeni v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Obstoječa in želena razredna klima, kot ju zaznavajo učitelji 

 

Celoten vzorec 

(N = 100) 

Področja razredne klime M SD 

Obstoječa razredna klima (celoten vprašalnik) 54,60 5,41 

Želena razredna klima (celoten vprašalnik) 56,09 2,82 

Sistem obstoječe razredne klime 17,05 1,95 

Sistem želene razredne klime 17,88 1,40 

Medosebni odnosi obstoječe razredne klime 29,78 3,43 

Medosebni odnosi želene razredne klime 30,07 1,89 

Legenda: N – število udeležencev; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon 

Iz preglednice 1 lahko razberemo, da učitelji obstoječo (M = 54,60) in želeno (M = 54,09) 

razredno klimo zaznavajo kot »izrazito pozitivno«. Rezultati nakazujejo, da učitelji zaznavajo 

visoko stopnjo socialnih stikov med učenci samimi ter med njimi in učenci, ravno tako 

zaznavajo visoko stopnjo angažiranosti pri pouku ter ocenjujejo, da učencem nudijo veliko 

podpore. Poleg tega rezultati kažejo tudi na to, da učitelji v razredu zaznavajo visoko stopnjo 

reda in organizacije ter jasnost pravil (Zabukovec, 1998). Učitelji sistem obstoječe (M = 

17,05) in želene (M = 17,88) razredne klime zaznavajo kot »dober«, kar pomeni, da učitelji z 

organizacijskim vidikom pouka niso najbolj zadovoljni, ravno tako ne z jasnostjo pravil v 

razredu (Zabukovec, 1998). Rezultati medosebnih odnosov obstoječe (M = 29,78) in želene 

(M = 30,07) razredne klime pa nam kažejo, da so medosebni odnosi v razredu »izrazito 

dobri«, kar nakazuje na zelo dobre odnose v razredu, tako med učenci samimi kot tudi med 

učenci in učiteljem (Zabukovec, 1998). 

Glede na to, da učitelji dejansko in želeno razredno klimo ocenjujejo kot izrazito pozitivno, to 

predvidoma nakazuje, da je učiteljem pozitivna razredna klima pomembna, da se zavedajo 

njenega vpliva na delovanje razreda, na oblikovanje prijateljskih odnosov ter tudi pomena 

razredne klime za dobre učne dosežke učencev (Pušnik idr., 2000; Ellis, 2004 v Barr, 2016). 

Rezultati naše raziskave kažejo tudi, da je standardni odklon pri želeni razredni klimi (SD = 

2,82) manjši, kot pa je pri obstoječi (SD = 5,41), kar pomeni, da so učitelji na vprašanja o 

želeni razredni klimi odgovarjali bolj enotno kot pa na vprašanja o obstoječi. 

 

4. 2 Primerjava obstoječe in želene razredne klime pri učiteljih 

V drugem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, kakšna je razlika med obstoječo in 

želeno razredno klimo, kot jo zaznavajo učitelji. Razlike med rezultati dejanske in želene 

klime smo ugotavljali s t-preizkusom za odvisne vzorce. Dobljene razlike med rezultati 

obstoječe in želene klime smo interpretirali tudi na osnovi kriterijev po V. Zabukovec (1998). 

Za celoten rezultat vprašalnika se kot majhna razlika med rezultatoma dejanske in želene 

razredne klime interpretira, če le-ta znaša 2 dve točki ali manj, kot zmerna razlika se 
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interpretira, če znaša 2–5 točk, kot velika razlika pa se interpretira, če je le-ta višja od 5 točk 

(Zabukovec, 1998). Pri podpodročju sistema se kot majhna razlika smatra do obsega 1 točke, 

zmerna v obsegu 1 2 točk, velika razlika pa nad 2 točkama. Pri podpodročju medosebnih 

odnosov pa se majhna razlika smatra do obsega 1 točke, zmerna v obsegu 1 3 točk, velika 

razlika pa nad 3 točkami (Zabukovec, 1998). Rezultati t-preizkusa za celoten vprašalnik in 

obe podpodročji (sistem in medosebni odnosi) so predstavljeni v preglednici 2, zaradi lažje 

primerjave smeri dobljenih razlik pa smo v preglednico dodali tudi povprečne vrednosti. 

Preglednica 2: Razlike med zaznano obstoječo in želeno razredno klimo pri učiteljih 

 

Celoten vzorec 

(N = 100) 

Področja razredne klime M SD S. N. t p 

Obstoječa razredna klima (celoten 

vprašalnik) 
54,60 5,41 0,53 

–2,19 0,03 
Želena razredna klima (celoten 

vprašalnik) 
56,09 2,82 0,28 

Sistem obstoječe razredne klime 17,05 1,95 0,19 
–3,74 0,00 

Sistem želene razredne klime 17,88 1,40 0,14 

Medosebni odnosi obstoječe 

razredne klime 
29,78 3,43 0,34 

–0,33 0,74 
Medosebni odnosi želene razredne 

klime 
30,07 1,89 0,19 

Legenda: N – število udeležencev; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; SN –

standardna napaka ocene; t – testna statistika; p – statistična pomembnost 

Iz preglednice 2 lahko razberemo, da na ravni celotnega rezultata prihaja do statistično 

pomembnih razlik pri učiteljih v zaznavanju obstoječe in želene razredne klime (t = –2,19; p = 

0,03). Rezultati nakazujejo, da si učitelji želijo boljše razredne klime (M = 54,60), kot jo 

dejansko zaznavajo (M = 56,09). Razlika med obstoječo in želeno razredno klimo znaša 2 

točki, kar na osnovi kriterijev po V. Zabukovec (1998) pomeni, da je razlika majhna. Majhna 

razlika med obstoječo in želeno razredno klimo ne deluje spodbudno, prej zaviralno, saj se 

razredna klima ne razvija (Zabukovec, 1998). Če ni večje razlike med obstoječim in želenim 

zaznavanjem razredne klime, pomeni, da ni spodbud oz. teženj po spremembah, to pomeni, da 

ostaja razredna klima nespremenjena (Zabukovec, 1998). Po drugi strani pa lahko pridobljeni 

rezultati potrjujejo ugotovitve Wubbelsa, M. Brekelmans in Hooymayersa (1992) o tem, da si 

učitelji zaznano razredno klimo vsaj do neke mere oblikujejo na podlagi lastnih predstav o 

tem, kakšna naj bi bila idealna razredna klima. 



 

35 

 

Statistično pomembne razlike se kažejo tudi na podpodročju sistem (t = –3,74; p = 0,00), ki 

nakazujejo, da si učitelji želijo (M = 17,88) bolje organiziran razred in jasnejša pravila v 

primerjavi z obstoječim stanjem (M = 17,05). Razlika med obstoječim in želenim sistemom 

na osnovi kriterijev po V. Zabukovec znaša 0,83 in se smatra kot majhna razlika ter pomeni, 

da učitelji ne težijo k spremembam sistema. Razlike na podpodročju medosebnih odnosov 

obstoječega in želenega stanja niso statistično pomembne (t = –0,33; p = 0,74), vendar pri 

primerjavi njunih povprečnih vrednostih lahko opazimo, da si učitelji želijo nekoliko boljših 

medosebnih odnosov (M = 30,07) od obstoječih (M = 29,78). Razlika je po kriterijih V. 

Zabukovec majhna in ne predstavlja ustrezne spodbude/motivacije za izboljšanje medosebnih 

odnosov. 

 

4. 3 Zaznavanje obstoječe razredne klime pri učiteljih glede na različne faze 

profesionalnega razvoja 

V tretjem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, ali učitelji v različnih fazah 

profesionalnega razvoja obstoječo razredno klimo različno zaznavajo. Razlike v zaznavanju 

obstoječe razredne klime med učitelji v različnih fazah profesionalnega razvoja smo preverili 

z enosmerno ANOVO za neodvisne vzorce. Rezultati na ravni celotnega vprašalnika o 

zaznani obstoječi razredni klimi pri učiteljih glede na fazo profesionalnega razvoja so 

predstavljeni v preglednici 3. 

Preglednica 3: Razlike v zaznavanju obstoječe razredne klime pri učiteljih glede na faze 

profesionalnega razvoja 

 

Leta 

poučevanja 
N M SD 

Interval zaupanja 

AS F p 

sp. meja zg. meja 

Obstoječa 

razredna klima 

(celoten 

vprašalnik) 

1‒ 3 let 17 54,53 4,77 52,08 56,98 

1,98 0,74 

4‒ 6 let 9 56,33 5,57 52,05 60,61 

7‒ 18 let 37 54,35 6,10 52,32 56,38 

19‒ 30 let 20 54,95 4,89 52,66 57,24 

31‒ 40 let 17 53,71 5,69 50,78 56,63 

Skupno 100 54,57 5,48 53,48 55,66 

Legenda: N – število udeležencev; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; F – 

testna statistika; p – statistična pomembnost 

Iz preglednice 3 lahko razberemo, da med učitelji, ki se nahajajo v različnih fazah 

profesionalnega razvoja, ne prihaja do statistično pomembnih razlik v zaznavanju obstoječe 

razredne klime (F = 1,98; p = 0,74). Najboljšo razredno klimo zaznavajo učitelji, ki se 
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nahajajo v fazi stabilizacije (M = 56,33) in imajo 4 6 let delovne dobe, najslabšo pa 

zaznavajo učitelji, ki se nahajajo v fazi sproščenega oz. zagrenjenega izpreganja (M = 53,71) 

in poučujejo 31–40 let. Iz rezultatov je razvidno, da obstoječo razredno klimo najbolje 

ocenjujejo ravno učitelji v fazi stabilizacije, ko postajajo že samozavestnejši in suverenejši pri 

opravljanju svojega poklica, najnižje pa učitelji v zadnji fazi profesionalnega razvoja, ko v 

podfazi zagrenjenega izpreganja pogosto niso več zadovoljni s svojim delom in so lahko 

zagrenjeni in se že pripravljajo na upokojitev (Javrh, 2009). Celotni rezultati pa nakazujejo, 

da učitelji, ne glede na fazo profesionalnega razvoja, obstoječo razredno klimo zaznavajo kot 

»pozitivno« in »izrazito pozitivno«, kar pomeni, da se zavedajo njenega vpliva na delovanje v 

razredu ter jo želijo ohranjati in usmerjati v pozitivno smer. Iz rezultatov torej lahko 

zaključimo, da učiteljev profesionalni razvoj ni dejavnik, ki bistveno prispeva k zaznavanju 

razredne klime. 

Zaznavanje obstoječega sistema in medosebnih odnosov pri učiteljih glede na faze 

profesionalnega razvoja 

V tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali se pojavljajo razlike v zaznavanju 

podpodročij obstoječe razredne klime (sistem in medosebni odnosi) med učitelji v različnih 

fazah profesionalnega razvoja. Pridobljene podatke smo obdelali z enosmerno ANOVO za 

neodvisne vzorce. Rezultati na ravni podpodročij razredne klime o zaznanem sistemu in 

medosebnih odnosih obstoječe razredne klime med učitelji, ki se nahajajo v različnih fazah 

profesionalnega razvoja, so predstavljeni v preglednici 4. 

Preglednica 4: Razlike v zaznavanju obstoječega sistema in medosebnih odnosov pri učiteljih 

glede na faze profesionalnega razvoja 

 

Leta 

poučevanja 
N M SD 

Interval zaupanja 

AS F p 

sp. meja zg. meja 

Sistem 

obstoječe 

razredne 

klime 

1‒ 3 let 17 17,12 1,50 16,35 17,89 

0,31 0,87 

4‒ 6 let 9 16,78 2,54 14,83 18,73 

7‒ 18 let 37 17,24 2,23 16,50 17,99 

19‒ 30 let 20 17,10 1,52 16,39 17,81 

31‒ 40 let 17 16,65 2,12 15,56 17,74 

Skupno 100 17,05 1,98 16,66 17,44 

Medosebni 

odnosi 

obstoječe 

razredne 

 

1‒ 3 let 
17 29,47 3,71 27,56 31,38 

2,97 0,57 

4‒ 6 let 9 31,22 2,73 29,12 33,32 
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klime 7‒ 18 let 37 29,43 3,66 28,21 30,65 

19‒ 30 let 20 30,25 2,69 28,99 31,51 

31‒ 40 let 17 29,29 4,00 27,24 31,35 

Skupno 100 29,74 3,46 29,05 30,43 

Legenda: N – število udeležencev; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; F – 

testna statistika; p – statistična pomembnost 

Iz preglednice 5 lahko razberemo, da tudi pri primerjavi učiteljevih zaznav po podpodročjih 

obstoječe razredne klime ne prihaja do statistično pomembnih razlik med učitelji v različnih 

fazah profesionalnega razvoja, torej niti na podpodročju sistema (F = 0,31; p = 0,87) niti na 

podpodročju medosebnih odnosov (F = 2,93; p = 0,57). Sistem obstoječe razredne klime 

najvišje ocenjujejo učitelji, ki se nahajajo v tretji fazi profesionalnega razvoja (M = 17,24) in 

poučujejo 7–18 let, najnižje pa ga ocenjujejo učitelji, ki se nahajajo v zadnji fazi 

profesionalnega razvoja (M = 16,65) in poučujejo 31–40 let. Učitelji, ne glede na fazo 

profesionalnega razvoja, zaznavajo sistem kot »dober«, kar pomeni, da v razredu zaznavajo 

dobro organizacijo pouka, ustrezen red in jasnost pravil (Zabukovec, 1998). Medosebne 

odnose obstoječe razredne klime pa najvišje ocenjujejo učitelji v fazi stabilizacije (M = 

31,22), ki poučujejo 4–6 let, najnižje pa učitelji v fazi sproščenega oz. zagrenjenega 

izpreganja (M = 29,29), ki poučujejo 31–40 let. Celotni rezultati nakazujejo, da učitelji, 

neodvisno od faz profesionalnega razvoja, medosebne odnose v razredu zaznavajo kot 

»izrazito dobre«, kar pomeni, da v razredih prevladujejo zelo dobri medosebni odnosi tako 

med učiteljem in učenci kot tudi med učenci samimi. To pomeni, da prevladujejo dobri 

socialni stiki, visoka stopnja angažiranosti in podpore učitelja (Zabukovec, 1998). 

4. 4 Zaznavanje želene razredne klime pri učiteljih glede na faze profesionalnega 

razvoja 

 

V četrtem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, ali učitelji v različnih fazah 

profesionalnega razvoja želeno razredno klimo različno zaznavajo. Razlike v zaznavanju 

želene razredne klime med učitelji v različnih fazah profesionalnega razvoja smo preverili z 

enosmerno ANOVO za neodvisne vzorce. Rezultati na ravni celotnega vprašalnika o zaznani 

želeni razredni klimi pri učiteljih glede na fazo profesionalnega razvoja so predstavljeni v 

preglednici 5. 

Preglednica 5: Razlike v zaznavanju želene razredne klime pri učiteljih glede na faze 

profesionalnega razvoja 

 
N M SD 

Interval zaupanja AS 
F p 

sp. meja zg. meja 

Želena 1‒ 3 let 17 56,71 2,39 55,48 57,94 2,15 0,71 



 

38 

 

razredna 

klima 

(celoten 

vprašalnik) 

4‒ 6 let 9 54,44 5,17 50,47 58,42 

7‒ 18 

let 
37 55,86 2,51 55,03 56,70 

19‒ 30 

let 
20 56,35 2,56 55,15 57,55 

31‒ 40 

let 
17 56,59 2,45 55,33 57,85 

Skupno 100 56,10 2,83 55,54 56,66 

Legenda: N – število udeležencev; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; F – 

testna statistika; p – statistična pomembnost 

Iz preglednice 5 lahko razberemo, da rezultati ne pokažejo statistično pomembnih razlik med 

učitelji v zaznavanju želene razredne klime glede na faze profesionalnega razvoja (F = 2,15; p 

= 0,71). Najvišje želeno razredno klimo zaznavajo učitelji, ki se nahajajo v prvi fazi 

profesionalnega razvoja (M = 56,71), imenovani faza preživetja in odkrivanja, in poučujejo 

1–3 let, najnižje pa jo zaznavajo učitelji v drugi fazi profesionalnga razvoja (M = 54,44), 

imenovani stabilizacija, in poučujejo 4–6 let. Rezultati kažejo, da si učitelji, čeprav imajo 

različne delovne dobe, izkušnje in različno širino znanja, želijo »izrazito pozitivne« razredne 

klime, kar pomeni, da se učitelji zavedajo njenega vpliva na delovanje učencev v razredu. To 

je spodbudno, saj rezultati raziskav kažejo pozitivno povezanost med pozitivno razredno 

klimo ter samospoštovanjem učencev, njihovim sodelovanjem v razredu, demokratičnimi 

vrednotami in učnimi dosežki (Brophy in Good, 1986, v Muijs in Reynolds, 2010; Muijs in 

Reynolds, 2010). Učitelji si – ne glede na fazo profesionalnega razvoja – želijo visoko stopnjo 

medosebnih odnosov, reda, organizacije in jasna pravila v razredu (Zabukovec, 1998). 

Zaznavanje želenega sistema in medosebnih odnosov pri učiteljih glede na faze 

profesionalnega razvoja 

V četrtem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali tudi, ali se pojavljajo razlike v 

zaznavanju podpodročij želene razredne klime (sistem in medosebni odnosi) med učitelji v 

različnih fazah profesionalnega razvoja. Pridobljene podatke smo obdelali z enosmerno 

ANOVO za neodvisne vzorce. Rezultati na ravni podpodročij razredne klime o zaznanem 

sistemu in medosebnih odnosih želene razredne klime med učitelji, ki se nahajajo v različnih 

fazah profesionalnega razvoja, so predstavljeni v preglednici 6. 

Preglednica 6: Razlike v zaznavanju želenega sistema in medosebnih odnosov pri učiteljih 

glede na faze profesionalnega razvoja 

 
 N M SD 

Interval zaupanja AS 
F p 

sp. meja zg. meja 

Sistem 1‒ 3 let 17 17,94 1,43 17,20 18,68 4,43 0,35 



 

39 

 

želene 

razredne 

klime 

4‒ 6 let 9 16,89 1,90 15,43 18,35 

7‒ 18 

let 
37 17,81 1,17 17,42 18,20 

19‒ 30 

let 
20 17,95 1,36 17,32 18,58 

31‒ 40 

let 
17 18,35 1,50 17,58 19,12 

Skupno 100 17,87 1,40 17,59 18,15 

Medosebni 

odnosi 

želene 

razredne 

klime 

 

1–3 leti 
17 30,47 1,12 29,89 31,05 

3,05 0,55 

4–6 let 9 29,78 3,46 27,12 32,43 

7–18 let 37 29,95 2,09 29,25 30,64 

19–30 

let 
20 30,40 1,10 29,89 30,91 

31–40 

let 
17 29,88 1,41 29,16 30,61 

Skupno 100 30,10 1,84 29,73 30,47 

Legenda: N – število udeležencev; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; F – 

testna statistika; p – statistična pomembnost 

Iz preglednice 6 lahko razberemo, da ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri 

učiteljevih zaznavah podpodročij želene razredne klime, tj. sistemu (F = 4,43; p = 0,35) in 

medosebnih odnosih (F = 3,05; p = 0,55), glede na fazo učiteljevega profesionalnega razvoja. 

Sistem želene razredne klime so najvišje zaznavali učitelji, ki so se nahajali v zadnji fazi 

profesionalnega razvoja (M = 18,35) in so poučevali 31–40 let, najnižje pa učitelji, ki so se 

nahajali v drugi fazi profesionalnega razvoja, v fazi stabilizacije (M = 16,89), in so poučevali 

4–6 let. Učitelji si ne glede na fazo profesionalnega razvoja želijo v razredu red, dobro 

organizacijo in jasno zastavljena pravila (Zabukovec, 1998). Medosebne odnose želene 

razredne klime so najvišje zaznavali učitelji v prvi fazi profesionalnega razvoja (M = 30,47), 

imenovani faza preživetja in odkrivanja, ki zajema 1 3 let poučevanja, najnižje pa so jih 

zaznavali učitelji v drugi fazi profesionalnega razvoja (M = 29,78), v fazi stabilizacije, ki 

zajema 4 6 let poučevanja. Rezultat, da želene medosebne odnose najvišje ocenjujejo učitelji 

v fazi preživetja in odkrivanja, ne preseneča, saj naj bi v skladu s teorijo po P. Javrh (2009) 

ravno učitelji v omenjeni fazi profesionalnega razvoja največ pozornosti namenjali odnosom, 

čeprav razlike v omenjenih rezultatih med učitelji z različno delovno dobo niso bistvene. 

Rezultati raziskave namreč kažejo, da si učitelji ne glede na fazo profesionalnega razvoja 
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želijo v razredu »izrazito pozitivne« medosebne odnose, kar pomeni, da si želijo visoko 

stopnjo medsebojnih socialnih stikov, nuditi visoko podporo učencem ter visoko stopnjo 

angažiranosti in aktivnosti v okviru pouka (Zabukovec, 1998). 

 

4. 5 Primerjava zaznav obstoječe razredne klime v istem razredu med učenci, učiteljico 

in zunanjo opazovalko 

V petem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, kako obstoječo razredno klimo 

zaznavajo učenci, učiteljica in zunanja opazovalka v istem razredu. Rezultate (obstoječe in 

želene) razredne klime, ki so se nahajali v intervalu med 21 in 42 točk, smo interpretirali kot 

»negativno« razredno klimo, rezultate, ki so se nahajali v intervalu med 43 in 53 točk, smo 

interpretirali kot »pozitivno« razredno klimo, rezultate, ki so se nahajali v intervalu med 54 in 

63 točk, pa smo interpretirali kot »izrazito pozitivno« razredno klimo. 

Rezultate sistema, ki so se nahajali v intervalu med 7 in 14 točk, smo interpretirali kot 

»slabši« sistem, rezultate, ki so se nahajali v intervalu med 15 in 18 točk, smo interpretirali 

kot »dober« sistem, rezultate sistema, ki so se nahajali med 19 in 21 točk, pa smo interpretirali 

kot »izrazito dober« sistem. 

Pridobljene rezultate medosebnih odnosov smo interpretirali po naslednjih kriterijih: kot 

»slabše« medosebne odnose smo interpretirali rezultate v intervalu med 11 in 22 točk, kot 

»dobre« medosebne odnose smo interpretirali rezultate v intervalu med 23 in 28 točk ter kot 

»izrazito dobre« medosebne odnose smo interpretirali rezultate v intervalu med 29 in 33 točk. 

Pridobljene podatke različnih ocenjevalcev smo obdelali na ravni osnovne deskriptivne 

statistike (aritmetična sredina in standardni odklon), nato pa rezultate med sabo tudi 

primerjali. Rezultati o zaznani obstoječi razredni klimi s strani učencev, učiteljice in zunanje 

opazovalke so predstavljeni v preglednici 7. 

Preglednica 7: Obstoječa razredna klima, kot jo zaznavajo učenci, učiteljica in zunanja 

opazovalka 

 
N M SD 

Obstoječa razredna klima 

(celoten vprašalnik) 

učenci 13 53,92 3,62 

učiteljica 1 59,00 / 

zunanja 

opazovalka 
1 57,00 / 

Sistem obstoječe razredne 

klime 

učenci 13 14,85 1,91 

učiteljica 1 17,00 / 

zunanja 1 15,00 / 
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opazovalka 

Medosebni odnosi 

obstoječe razredne klime 

učenci 13 30,85 3,00 

učiteljica 1 33,00 / 

zunanja 

opazovalka 
1 33,00 / 

Legenda: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon 

Iz preglednice 7 lahko razberemo, da vsi udeleženci (učiteljica, učenci in zunanja opazovalka) 

razredno klimo zaznavajo kot »izrazito dobro«. Najvišje jo ocenjuje učiteljica (M = 59,00), 

sledi ji zunanja opazovalka (M = 57,00), najnižje pa jo ocenjujejo učenci (M = 53,92). 

Podpodročje sistem (red, organizacija in jasnost pravil) vsi udeleženci zaznavajo kot 

»dobrega«. Učiteljica ga ocenjuje najvišje (M = 17,00), sledi ji zunanja opazovalka (M = 

15,00), najnižje pa ga ocenjujejo učenci (M = 14,85). 

Podpodročje medosebni odnosi (socialni stiki, angažiranost in podpora učitelja) vsi udeleženci 

zaznavajo kot »izrazito dobro«. Učiteljica in zunanja opazovalka medosebne odnose 

ocenjujeta z vsemi možnimi točkami (M = 33,00), medtem ko učenci nekoliko nižje (M = 

30,85). 

Dobljeni rezultati kažejo na manjše razlike med ocenami razredne klime med učiteljico, 

zunanjo opazovalko in učenci. Učiteljica je razredno klimo ocenila nekoliko bolje, kot so jo 

ocenili učenci (in v naši raziskavi tudi zunanja opazovalka), kar se sklada z ugotovitvami 

Wubbelsa in sodelavcev (1992), da učitelji zaznavajo boljšo obstoječo razredno klimo, kot jo 

v istem razredu zaznavajo učenci. Prav tako so rezultati raziskave V. Zabukovec (1998), v 

katero so bili vključeni slovenski učitelji, pokazali, da učitelji obstoječo razredno klimo 

ocenjujejo bolje kot njihovi učenci. 

Rezultati raziskave torej kažejo, da različni ocenjevalci (učiteljica, zunanja opazovalka in 

učenci) razredno klimo v istem razredu zaznavajo nekoliko različno. To nakazuje, da so 

različni ocenjevalci razredne klime vsaj do neke mere subjektivni opazovalci razrednega 

dogajanja, zato razredne klime ne zaznajo na povsem enak način. Verjetno je, da učiteljica 

dogajanja v razredu tudi ne pozna do te mere, kot ga poznajo učenci, razredno dogajanje 

lahko tudi idealizira. Zunanja opazovalka je v razredno dogajanje vključena razmeroma malo 

časa (teden dni v času opravljanja pedagoške prakse), zato ni mogoče, da bi bila seznanjena z 

vsemi značilnostmi delovanja razreda, kar je lahko razlog za razlike med njeno oceno 

razredne klime in oceno drugih ocenjevalcev (učiteljice, učencev). Ne glede na razlike med 

posameznimi ocenjevalci razredne klime pa je smiselno pri ugotavljanju razredne klime 

vključiti različne ocenjevalce, saj na ta način pridobimo boljši vpogled v razredno dogajanje 

in ga lahko razumemo, opredeljujemo z vidika več opazovalcev/perspektiv. 
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5 ZAKLJUČEK 

Učenci veliko časa preživijo razredu, zato je pomembno, kako se v njem počutijo. Na 

delovanje v razredu ima velik vpliv razredna klima. Več avtorjev (npr. Brophy in Good, 1986, 

v Muijs in Reynolds, 2010; Muijs in Reynolds, 2010; Knight, 1991 v Adlešič, 1998) navaja 

pozitivno povezanost med razredno klimo in učnimi dosežki, počutjem učencev v razredu, 

samospoštovanjem učencev, njihovim sodelovanjem v razredu, demokratičnimi vrednotami 

pri učencih, motivacijo učencev idr. Zato je dobro, da je učitelj pozoren na razredno 

dogajanje, da spremlja razredno klimo in jo oblikuje v pozitivno smer. Razrednik kot vodja 

razreda ima velik vpliv na delovanje razreda in je skupaj z učenci (so)odgovoren za 

oblikovanje pozitivne razredne klime v razredu. H kakovostnemu opravljanju učiteljskega 

poklica in posledično tudi oblikovanju in ohranjanju pozitivne razredne klime lahko prispeva 

tudi profesionalni razvoj učitelja, saj se učitelji tekom svoje poklicne poti nenehno učijo, se 

profesionalno razvijajo in osebnostno rastejo. 

Glede na to, da je dobra razredna klima pomembna za delovanje razreda, smo si omenjeno 

temo izbrali v magistrskem delu. V magistrskem delu nas je predvsem zanimalo, kakšno 

razredno klimo zaznavajo učitelji in kakšne si želijo ter ali se pojavljajo razlike med njihovimi 

zaznavami obstoječe in želene razredne klime. Ugotavljali smo tudi, ali je razredna klima 

pogojena s profesionalnim razvojem učiteljev. Razredna klima je delno odvisna od 

subjektivnih zaznav učitelja, zato nas je v manjšem delu raziskave zanimalo tudi, kako 

razredno klimo v istem razredu zaznavajo učenci in učiteljica ter nekdo, ki ni neposredno 

vključen v razredno skupnost (zunanja opazovalka). Za namen raziskave smo uporabili 

vprašalnik Razredno okolje, ki ga je prevedla in za slovenske razmere priredila V. Zabukovec 

(1998). Z njim smo ugotavljali  obstoječo in želeno razredno klimo. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov ugotavljamo, da učitelji obstoječo razredno klimo 

zaznavajo »izrazito pozitivno«, kar nakazuje, da je učiteljem pomembno, kakšna razredna 

klima prevladuje v razredu, da si želijo pozitivne razredne klime in da težijo k oblikovanju le-

te. Možno pa je tudi, da so učitelji odgovarjali v smeri socialno zaželenih odgovorov, saj se 

zavedajo, da je klima pomembna za delovanje v razredu in kakšna naj bi bila dobra klima v 

razredu. Rezultati tudi kažejo, da si učitelji želijo nekoliko boljše razredne klime od obstoječe, 

kar prav tako nakazuje, da se učitelji zavedajo pomembnega vpliva pozitivne razredne klime 

na delovanje celotnega razreda. 

Rezultati so tudi pokazali, da učitelji, ne glede na fazo profesionalnega razvoja, obstoječo in 

želeno razredno klimo zaznavajo pozitivno. Na osnovi rezultatov torej lahko zaključimo, da 

učiteljev profesionalni razvoj ni ključen dejavnik, ki vpliva na kakovost zaznane razredne 

klime. 

V magistrskem delu smo ugotavljali tudi, kako razredno klimo v istem razredu zaznavajo 

različni ocenjevalci: učiteljica, učenci in zunanja opazovalka. Rezultati raziskave so pokazali, 

da učiteljica obstoječo razredno klimo ocenjuje najvišje, nekoliko nižje jo zunanja opazovalka 

in še nekoliko nižje učenci. Rezultati torej kažejo, da se zaznave različnih opazovalcev v 

istem razredu nekoliko razlikujejo, kar je pričakovano, saj različni opazovalci razredno 
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dogajanje vsaj do neke mere različno (subjektivno) zaznavajo. Kljub manjšemu razhajanju 

med različnimi skupinami ocenjevalcev obstoječe razredne klime pa vsi razredno klimo 

ocenjujejo kot »izrazito pozitivno«. V prihodnje bi v raziskavo o razredni klimi, kot jo 

zaznavajo različni ocenjevalci, lahko vključili več udeležencev (npr. več učiteljev, učencev in 

zunanjih opazovalcev v istih razredih) in tako pridobljene rezultate lahko bolj posplošili. 

Največ raziskav o razredni klimi je bilo narejenih s pomočjo vprašalnikov, s katerimi 

ugotavljamo zaznave učiteljev in učencev o dejanski in želeni razredni klimi – omenjen način 

ugotavljanja razredne klime smo tudi sami uporabili v magistrski raziskavi. Takšen način 

merjenja razredne klime je namreč časovno najbolj ekonomičen, učenci in učitelj so vanj 

lahko neposredno vključeni, poleg tega pa je tudi analiza rezultatov manj zahtevna, kot če bi 

dogajanje v razredu »prosto« opazovali ali z udeleženci izvedli intervjuje. Ne glede na 

omenjeno pa bi bilo v prihodnjih raziskavah smiselno kombinirati različne metode 

ugotavljanja razredne klime (npr. izpolnjevanje vprašalnikov in opazovanje), kar bi 

omogočilo, da bi pridobili še bolj poglobljene informacije o razrednem dogajanju. Prav tako 

bi v magistrskem delu vsaj za zunanjo opazovalko izvedbo raziskave lahko načrtovali 

drugače, in sicer tako, da bi poleg izpolnjevanja vprašalnika lahko opazovala razredno 

dogajanje (npr. po vnaprej določenih sistematičnih smernicah) in na ta način poglobila 

spoznanja o razrednem dogajanju. Smiselno bi bilo tudi podaljšati njen čas opazovanja 

razrednega dogajanja, saj bi na ta način bolje spoznala razred in ga bolj objektivno ocenila. V 

del raziskave o profesionalnem razvoju učiteljev bi lahko vključili tudi učence tako, da bi 

ugotavljali, ali se pojavljajo razlike v učenčevih zaznavah razredne klime glede na faze 

profesionalnega razvoja učiteljev. 

Področje razredne klime je v slovenskem prostoru precej raziskano, vendar se večina raziskav 

osredotoča predvsem na zaznave učencev in učiteljev, manj pa je raziskav z vidika, kako 

razredno klimo zaznavajo različni ocenjevalci (učitelj, učenci in zunanji opazovalec). V nam 

dostopni strokovni literaturi tudi nismo zasledili raziskav o tem, kako razredno klimo 

zaznavajo učitelji, ki se nahajajo v različnih fazah profesionalnega razvoja, zato lahko ravno 

naše ugotovitve predstavljajo doprinos k področju raziskovanja razredne klime. Zaključimo 

lahko, da je razredna klima pomembna za delovanje razreda, zato ji moramo tudi v prihodnje 

namenjati dovolj pozornosti. 
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