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POVZETEK 

Raziskovalci socialnih sistemov, kot so profitne in neprofitne organizacije (podjetja, bolnice, 

šole...),  prištevajo kulturo in klimo v organizaciji med pomembne elemente delovnega okolja 

z opaznim vplivom na uspešnost posameznikov in kolektiva. V magistrskem delu proučujem 

kulturo in klimo vzgojno-izobraževalnih ustanov, natančneje slovenskih srednjih šol.  

V teoretičnem delu na osnovi najnovejših virov predstavim pomen in vlogo organizacijske 

kulture in klime v izobraževalnih ustanovah, v empirični kvantitativni raziskavi ugotavljam, 

kako šolsko klimo v slovenskih srednjih šolah ocenjujejo učitelji kot nosilci in izvajalci 

pedagoškega procesa. 

Rezultati kažejo, da so mnenja in ocene učiteljev glede na tip srednje šole, v kateri poučujejo, 

različne,  razlikujejo se tudi glede na ostale značilnosti (spol, starost, delovni staž v šolstvu...).  

Po proučevanih pojavih izstopajo v smer manj optimalne kulture in klime srednje šole s 

šolsko manj uspešno populacijo (3-letni poklicni programi in 2-letni nižji poklicni programi). 

Želim si, da bi ugotovitve vzpodbudile zaposlene v šolah in snovalce šolskega sistema, da bi v 

prihodnje več pozornosti in skrbi namenili prav kulturi in klimi v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah.  

Ključne besede: organizacijska kultura, organizacijska klima, šolski sistem, šolska kultura in 

klima, srednja šola, tipi srednjih šol. 

ABSTRACT 

Researchers of social systems consider organizational culture and climate as important 

elements of the work environment, which have a great impact on the effectiveness of the 

individual and the group. 

The purpose of the study is to examine the organizational culture and climate of the Slovenian 

secondary schools. The theoretical framework for my research draws from the latest findings 

on the role and importance of organizational culture and climate in educational institutions. 

The empirical investigation is focused on the teachers' perception of the school climate in 

Slovenian secondary schools. 



 

I expect differences among teachers’ perception of the school climate which may depend on 

the type of school, their gender, their age and their working experiences in school. I also 

expect to confirm the assumption that less positive school climate may be linked with 

secondary vocational schools (education programmes lasting for two or three years). 

According to the results of my study I want to encourage teachers and educators to enhance 

school culture and climate since research has shown that providing a positive and supportive 

school climate for students is of vital importance. 

Key words: organizational culture, organizational climate, school system, school culture, 

school climate, secondary school, type of school 
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1 UVOD 

Med proučevalci in udeleženci vsakodnevnega življenja v različnih organizacijah, tudi v šolah, 

se vse bolj uveljavlja prepričanje, da na motivacijo za delo in učenje vplivajo tudi nevidne 

lastnosti okolja oz. socialnega sistema, kot sta kultura in klima v ustanovi/organizaciji. Začetki 

raziskovanja obeh pojavov sežejo v prvo polovico 20. stoletja, ko so obe dimenziji začeli 

proučevati na delovnem mestu v profitnih organizacijah – podjetjih v ZDA. Ugotovitve so 

potrdile pomembnost obeh fenomenov in v drugi polovici 20. stoletja so jima začeli posvečati 

pozornost tudi raziskovalci šolstva, predvsem v ZDA  in Veliki Britaniji. Med prvimi sta bila v 

ZDA Halpin in Craft (1963, v Prosser, 1999), po njunem zgledu pa je klimo šol začel raziskovati 

v Veliki Britaniji tudi Finlayson (1970, 1973; v Prosser, 1999). 

V Sloveniji je zavest o pomembnosti obeh pojavov žal še šibka, čeprav na pomen kulture in 

klime v šolah opozarjajo tako tuji kot domači strokovnjaki (Hargreaves,1999;  Booth in 

Ainscow, 2002; Schoen in Teddlie, 2008; Bečaj, 2000; 2008; Marentič-Požarnik, 2001; Peček in 

Lesar, 2006). V svoji magistrski nalogi oba pojava najprej teoretsko predstavim, nato pa v 

empiričnem delu proučim šolsko klimo v naših srednjih šolah in iz rezultatov posredno sklepam 

na kulturo v naših srednjih šolah.  

Srednješolsko obdobje je za mladostnika čas intenzivnega fizičnega in psihičnega razvoja 

(Zupančič, 2004). Šola, kjer  mladostnik preživi velik del dneva, naj bi poleg izobraževanja 

omogočila tudi optimalne pogoje za čustveni, socialni, identitetni ter moralni razvoj. To je 

mogoče le, če v šoli vladata sodelovalna in vključujoča/inkluzivna ter ne pretirano storilnostna 

šolska kultura in klima. Nekateri indikatorji kažejo, da šolska kultura in klima v naših šolah 

nista optimalni, saj je stopnja neuspešnosti dijakov relativno visoka (Kovač - Šebart, Gaber in 

Pluško, 2005; Kranjc, 2005), kar lahko poleg drugega kaže tudi na dokaj storilnostno kulturo in 

klimo ali/in neinkluzivno kulturo in klimo šol. Raziskave o nasilju v naših šolah so redke, 

vodstva šol in učitelji pa neradi razkrivajo težje primere nasilja javnosti. Pa vendarle nekateri 

indici kažejo, da je v naših šolah v dobršni meri prisotno psihično in fizično nasilje, ki po 

mnenju učiteljev še narašča (Mugnaioni-Lešnik, Koren, Logaj in Brejc, 2009).  

Raziskovalci, ki proučujejo uspešnost učencev v šoli, pogosto le-to povezujejo tudi s  šolsko 

kulturo in klimo kot nevidnima dejavnikoma uspešnosti (Hargreaves, 1999; Van Houtte, 2005; 
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Schoen in Teddlie, 2008; Coleman, 1988, v Flere idr., 2009). Jeruzalem in Schwarzer 

ugotavljata, da imajo učenci v šolah, kjer učitelji dobro sodelujejo in učence aktivno vključujejo 

v pouk, višje učne dosežke od ostalih in nižjo testno anksioznost ter da te šole dosežejo boljše 

fizično in psihično počutje učencev v primerjavi s šolami z nižjimi učnimi dosežki (1999, v 

Slana, 2008). 

Tudi vedenjske motnje in pojav nasilja v šoli je po mnenju strokovnjakov med drugim posledica 

posameznikove učne neuspešnosti in siceršnjih težav v socialni integraciji (Kobolt, 1992, 2011; 

Razpotnik, 2011, Poljšak-Škraban, 2011). Analize kažejo, da so med vsemi srednješolci najmanj 

uspešni ravno tisti v 3-letnih srednjih poklicnih programih (Kranjc, 2005; SURS, 2011). Ti 

nimajo možnosti izbire lažjega izobraževalnega programa in pogosto opustijo izobraževanje. 

Brez poklica se težko zaposlijo (Ule, 2002, Mencin-Čeplak, 2002). S slabo samopodobo in 

ranljivi zaradi neuspešnosti so bolj dovzetni za delikventna vedenja (Kobolt, 1992). Ta dejstva 

so me napeljala k raziskavi šolske kulture in klime v slovenskih srednjih šolah. S tem ju želim 

približati tako zaposlenim v izobraževanju, kot tudi tistim, ki usmerjajo procese na področju 

vzgoje in izobraževanja. 

Vsaka šola naj bi stremela k razvijanju takšne šolske kulture in klime, ki bi nudili optimalne 

pogoje za izobraževanje in vzgojo otrok oz. mladostnikov. S tem bi šola ne le v najboljši možni 

meri realizirala poslanstvo, čim bolje izobraževati in vzgajati, temveč bi bila kraj, kjer bi to 

potekalo v zadovoljujočem vzdušju v korist in zadovoljstvo učencev, učiteljev, staršev in 

posredno tudi države oz. družbe. Kakovostno šolstvo, ki ustrezno opravlja izobraževalno in 

vzgojno funkcijo, je tako temelj za učinkovit gospodarski in celotni družbeni razvoj ter hkrati 

preventiva za duševno zdravje populacije in druge socialne anomalije v družbi kot so 

nezaposlenost, brezdomstvo, kriminal ipd. V nadaljevanju predstavim teoretična spoznanja o 

organizacijski kulturi in klimi ter šolski kulturi in klimi, šolsko kulturo slovenskih šol, kot se je 

izoblikovala tekom zgodovine in kakršna se kaže na osnovi različnih raziskav ter primere dobre 

prakse za izboljšanje šolske kulture in klime.  

V empiričnem delu raziščem šolsko klimo, kot jo občutijo učitelji slovenskih srednjih šol. 

Zanima me ali se bodo potrdile teze kritikov našega šolskega sistema in ugotovitve dosedanjih 

raziskav o storilnostno in ne dovolj sodelovalno in inkluzivno naravnani šolski klimi v naših 
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srednjih šolah. Podatke črpam iz raziskave »Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko 

izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov,«
1
 ki je potekala od 

oktobra 2006  do oktobra 2008 in v okviru katere sem bila članica raziskovalne skupine. Pilotno 

raziskavo smo opravili decembra 2007, nadalnje anketiranje na slovenskih osnovnih in srednjih 

šolah ter dijaških domovih pa spomladi 2008. Vprašalnik za omenjeno raziskavo smo oblikovali 

v raziskovalni skupini na osnovi že izvedenih raziskovalnih projektov doma in v tujini ter drugih 

standardiziranih instrumentov s področja zadovoljstva pri delu, ocenjevanja motečega vedenja v 

šoli, potekov dela z usmerjenimi učenci (učenci s posebnimi potrebami). Dokončno verzijo 

poslanih vprašalnikov smo oblikovali na osnovi raziskovalnih ciljev omenjene raziskave. Iz 

primarnega vzorca 2076 respondentov (učiteljev in svetovalnih delavcev v javnih osnovnih in 

srednjih šolah oz. šolskih centrih po Sloveniji ter vzgojiteljev v dijaških domovih) po kriteriju 

izbire učiteljev, ki poučujejo na srednjih šolah, obdelam vprašalnike 490-ih respondentov, 

učiteljev različnih tipov srednjih šol.
2
 Kot učitelj v različno zahtevnih srednješolskih programih 

v svoji dolgoletni praksi opažam oz. občutim razlike, ki se ne tičejo le (zahtevnosti in 

različnosti) učnih načrtov ampak tudi dijaške populacije, ki se v te programe vpisuje. Po mojih 

izkušnjah in opažanjih se dijaška populacija v najmanj zahtevnih in najkrajših izobraževalnih 

programih – 2-letnih in 3-letnih poklicnih programih izrazito razlikuje od tiste v 4-letnih 

strokovnih programih in gimnazijskih programih tako po nižjih intelektualnih sposobnostih kot 

po  večji nagnjenosti k vedenjskim motnjam. Na osnovi svojih opažanj razdelim učitelje 

srednjih šol v 3 skupine – tiste, ki poučujejo samo v gimnazijskih programih (Učitelji v GP), 

tiste v gimnazijskih in ostalih 4-letnih (strokovnih srednješolskih ) programih (Učitelji v GP in 

SSP) ter učitelje v manj zahtevnih in/ali krajših ozobraževalnih programih in več programih 

(Učitelji v SPP, NPP in več programih). Želim ugotoviti ali učitelji srednjih šol, ki poučujejo v 

bolj zahtevnih šolskih programih – npr. gimnazijskih, občutijo šolsko klimo drugače od tistih, ki 

poučujejo tudi v manj zahtevnih ali/in krajših izobraževalnih programih kot so ostali štiriletni 

strokovni ter dvo- in  triletni poklicni programi. Na osnovi teorije in rezultatov raziskave pa 

posredno sklepam na šolsko kulturo v slovenskih srednjih šolah.  

                                                 

1
 Nosilka dr. Alenka Kobolt. 

2
 Izpolnjene vprašalnike je vrnilo 98 srednjih šol in šolskih centrov od skupno 156-ih, kar predstavlja 63% vseh šol, 

ki izvajajo srednješolsko izobraževanje. 
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2 ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA 

Organizacijske kulture kot dejavnika, ki vpliva na človekovo delo, so se zavedali in jo začeli 

raziskovati že v začetku 20. stoletja. Raziskave oz. eksperimente v tovarnah Hawthorn Works in 

Western Electric Company blizu Chicaga v letih 1924 - 1932 teoretiki vidijo kot prvo stopnjo v 

razvoju teorije o medčloveških odnosih pri delu (Kavčič, 1991; Bečaj, 2000; Van Houtte, 2005). 

Te raziskave je opravil ameriški antropolog W. L. Warner. (Trice in Beyer, 1993, v Bečaj, 

2000). Pred tem je Warner proučeval socialne strukture in sisteme prepričanj pri različnih 

plemenskih združbah. V okviru eksperimentov v ameriških tovarnah Hawthorn je ugotovil, da 

ravnanje delavcev pri delu ni odvisno le od tehnične opremljenosti delovnega mesta, ampak tudi 

od njihovih miselnih načinov oz. razumevanja situacije (prav tam). A. M. Pettigrew  je  

antropološki pojem kulture v osemdesetih letih 20. stoletja vpeljal v organizacijske znanosti 

(Ashkanasy, Wilderom in Peterson, 2000, Van Houtte, 2005). Za osemdeseta leta je bil sploh 

značilen razcvet raziskav na področju organizacijske kulture, med vidnejšimi oz. najpohgosteje 

omenjanimi raziskovalci pa so v tem času bili Deal in Kennedy (1982, 1983, v Schoen in 

Teddlie, 2008), Smircic (1983, v  Reichers in Schneider, 1990) in Schein (1983, 1985, prav 

tam). Peters in Waterman (1982), prav tako delujoča osemdesetih, sicer nista bila raziskovalca 

organizacijske kulture direktno. Raziskovala sta, kaj imajo skupnega  odlična  ameriška podjetja 

in pri tem ugotovila, da jim je skupna med drugim tudi dobra organizacijska kultura. Njuno delo 

V iskanju odlličnosti (orig. In Search of Excellence) raziskovalci kulture pogosto omenjajo kot 

opis primerov dobre prakse (organizacijske kulture) in je aktualno in brano še danes. 

Za prvega med raziskovalci klime socialnega sistema pa Schneider (2000), Schoen in Teddlie 

(2008) in drugi štejejo nemškega psihologa Kurta Lewina (1890 - 1947), od leta 1933 pa do 

smrti živečega v ZDA (Šentija, 1979).Ta je skupaj z Lippitom in Whitom konec tridesetih let 

prejšnjega stoletja vpeljal pojem klime v socialno psihologijo (Schneider, Bowen, Erhart in 

Holcombe, 2000). Za poimenovanje vzdušja v socialni skupini so uporabljali predvsem izraza 

socialna klima in socialna atmosfera (prav tam). V petdesetih letih prejšnjega stoletja se je z 

raziskovanjem klime v organizaciji/podjetju ukvarjal Argirys (1958, v Van Houtte, 2005), ki je 

objavil članek z naslovom Problemi pri konceptualizaciji organizacijske klime: Študija primera 

banke (orig. Some Problems in Conceptualizing Organizational Climate: A Case Study of a 

Bank)  in prvi uporabil pojem organizacijska klima (prav tam). 
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V petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja je odnose v delovni skupini raziskoval 

ameriški psiholog in sociolog Rensis Likert (Kavčič, 1991; Bečaj, 2000; Schoen in Teddlie, 

2008). Likert je želel proučevati klimo organizacij, ne da bi jih poznal iz svojih izkušenj oz. 

stika z njimi. Zato je iskal orodje za proučevanje in rodila se je Likertova 5-stopenjska lestvica 

stališč, s katero je želel ob agregiranju odgovorov posameznikov na anketna vprašanja izmeriti 

oz. izračunati klimo v organizacijah in ob sodelovanju z managerji usmerjati organizacijo v 

izboljšave (Ashkanasy, Wilderom in Peterson, 2000). S sodelavci Inštituta za družboslovne 

raziskave Univerze v Michiganu, katerega direktor je bil, je v 60. letih prejšnjega stoletja objavil 

izsledke številnih empiričnih raziskav uspešnega vodenja in uspešnih organizacij. Bil je 

prepričan, da je človeški dejavnik (v funkciji vodenja) ključnega pomena za organizacijo (prav 

tam).  

Med teoretiki in raziskovalci organizacijske klime so se v šestdesetih letih pojavili Taguiry, 

Litwin, Stringer, Reichers, Schneider in drugi (Reichers in Schneider, 1990).  Zanimanje za 

kulturo in klimo organizacij se je intenziviralo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V 

zadnjem času pa je tema tudi zelo aktualna (Bečaj, 2000; Schoen in Teddlie, 2008). Živimo 

namreč v času sprememb, ki se jim je potrebno zelo hitro prilagajati, pri tem pa upoštevati 

psihološke zakonitosti organizacij – klime v organizaciji in še posebno kulture.  

Teorija o kulturi in klimi socialnega sistema je relativno mlada. Po Raichersu in Schneiderju 

(1990), ki sledita Kuhnovemu pogledu na razvoj znanstvenih paradigem (Kuhn, 1974, v 

Reichers in Schneider, 1990), sta koncepta kulture in klime šele v drugi fazi svojega razvoja. 

Prva faza je po Kuhnu (prav tam) uvajanje in predstavljanje novega pojma, v drugi naj bi prišlo 

do kritične obdelave; pojavljali naj bi se nasprotujoči si rezultati empiričnih raziskav in  prišlo 

naj bi do prvih poskusov, da bi se na novo uveljavljeni pojem razlikoval od drugih pojmov; v 

tretji, zadnji fazi pa naj bi se izoblikovali  ena ali dve splošno sprejeti definiciji, pri čemer bi se  

v empiričnem raziskovanju skrčilo število operacionalizacij in bi postale meje med podobnimi 

pojavi jasnejše (prav tam). 

Zaradi opisanega razvoja, ki še ni končan, danes koncepta  kulture in klime v organizacijah še 

nimata splošno sprejetih definicij (Reichers in Schneider, 1990; Bečaj, 2000; Stringer, 2002; 

Schein, 2004, Van Houtte, 2005; Schoen in Teddlie, 2008). Jasnejše razumevanje obeh 

konceptov se šele oblikuje. Nekateri teoretiki govorijo le o klimi, drugi le o kulturi, a se pogosto 

izkaže, da mislijo isto (Bečaj, 2000; Schein, 2004; Van Houtte, 2005;  Schoen in Teddlie, 2008). 
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Teorije o kulturi in klimi socialnega sistema posegajo na področja antropologije, psihologije, 

sociologije, ekonomije in drugih ved, saj imajo veliko skupnega s širšimi sociološkimi pojavi, 

teorijami skupinske dinamike, behaviorističnimi teorijami o človekovem učenju in o učenju v 

organizaciji, Freudovo in Jungovo psihoanalizo, ko želimo razlagati in razumeti nezavedne 

mehanizme delovanja v ustanovah, teorijo organizacije in teorijo vodenja (managementa). 

2.1 Organizacijska kultura oziroma kultura organizacij 

2.1.1 Razvoj organizacijske kulture  

Kultura organizacij, če imamo v mislih tako profitne kot neprofitne organizacije/ustanove, 

podjetja ali pa šole, izhaja iz neposrednega ali posrednega socialnega okolja, v katerem je 

umeščena in je neprenehoma pod njegovim vplivom (Hofstede in Hofstede, 2005). Prvobitni 

socialni sistemi, kot so plemena ali etnične skupine, so tekom svojega obstoja razvile vrednote, 

norme, stališča, prepričanja, predstave, simbole, rituale, zgodbe, junake in tako izoblikovale 

svojo kulturo (prav tam). Podobno velja tudi za današnje organizacije, da jih prežemajo 

vrednote, miti, simboli in predstave sedanjega časa. 

Danes se za raziskovalne namene delovanja organizacij v različnih državah in za primerjavo 

med procesi v njih ob kulturi organizacij raziskuje tudi kultura narodov. Narod je sicer 

konstrukt, politična enota, v svetu utrjena sredi dvajsetega stoletja (Hofstede in Hofstede, 2005). 

Kolektivne lastnosti so pripisane narodom ali pripadnikom držav – ko rečemo npr. »tipično  

ameriško obnašanje« (prav tam). Sicer pa narodov ne smemo enačiti s socialnimi združbami, kot 

so npr. plemena, etnične ali verske skupnosti, ki so tekom zgodovine razviti socialni sistemi. 

Raziskovanje kulture narodov kot virov kulture organizacij/ustanov širom sveta se torej 

uporablja predvsem iz praktičnih razlogov, saj si raziskovalci ob tem lahko pomagajo z 

obstoječimi bazami statistični podatkov. Če je mogoče ločiti podatke po regijah, etničnih ali 

jezikovnih skupinah, pa se poslužijo tudi tega (prav tam). 

Kultura se oblikuje na več ravneh. Na makrosocialni ravni se oblikujejo odgovori na temeljna 

bivanjska vprašanja kot so odnos človeka do narave, smisel življenja in smrti, odnos med 

spoloma in med ljudmi nasploh, razumevanje časa in prostora itn. (Bečaj, 2000). Definicije 

kulture na makrosocialni ravni so enake definiciji organizacijske kulture (prav tam), s tem da se 



 

7 

na mikroravni oblikujejo še druge vrednote, na delovnem mestu npr. vrednote, povezane z 

delom in zaposlitvijo. 

2.1.2 Zakaj socialni sistemi razvijejo svojo kulturo 

Posamezniki v skupini oblikujejo skupen sistem komunikacije, s katerim si vsak član lahko 

pojasni, kaj se v okolju dogaja (Schein, 2004). Pri tem ne gre le za ljudi, enako velja za živali. 

Eni in drugi imamo potrebo po strukturiranju okolja, moramo ga poznati in se z njim 

usklajevati, da lahko v njem preživimo (Bečaj, 2000). Razlika pa je v tem, da imajo živali 

načine odzivanja na različne spremembe v okolju, kot je npr. nevarnost, zapisane v instinktivni 

opremi, človek pa si s svojimi kognitivnimi sposobnostmi sam oblikuje model okolja, po 

katerem se nato ravna (prav tam).  

2.1.3 Kaj je kultura socialnega sistema 

Človek strukturira svoje okolje zato, da se počuti varnega in zna ustrezno ravnati v dani situaciji. 

Strukturiranje okolja se dogaja v skupini. Posameznik kot konformno bitje prevzame filozofijo 

oz. miselni model svojega socialnega sistema - torej kulturo socialnega sistema. Za temeljnega 

teoretika organizacijske kulture raziskovalci kulture in klime smatrajo Scheina, saj je njegova 

teorija kulture v strokovni literaturi najpogosteje omenjana in sprejeta (Reichers in Schneider, 

1990; Schoen in Teddlie, 2008). Schein (2004) definira kulturo socialnega sistema - za to 

uporablja izraz skupina ( orig. group), pri tem pa misli na socialne enote vseh velikosti (prav 

tam, str. 23 ) kot »...s strani članov skupine prevzet vzorec temeljnih predpostavk/prepričanj 

(assumptions), ki ga je skupina oblikovala, ko se je srečala s problemi ob prilagajanju na 

zunanje okolje in ob notranji integraciji in se je izkazal kot ustrezen ter ga je zato smiselno 

prenesti tudi na nove člane skupine kot pravi način, kako videti, misliti in čutiti v povezavi s 

takimi problemi« (Schein, 2004, str. 17). Avtor pojasnjuje, da teorije o skupinah in 

organizacijske teorije razlikujejo dve ravni, na katerih se sreča vsaka socialna skupina/enota, ne 

glede na velikost in raven delovanja. Gre za raven delovanja v okolju in za raven notranjega 

delovanja (prav tam). V razmerju do okolja se skupina sreča s problemi preživetja, prilagoditve 

na okolje in rasti, na ravni delovanja znotraj skupine pa s problemi povezovanja, medsebojnega 

prilagajanja in učenja, kar vse je potrebno za delovanje skupine (prav tam).   
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Po Bečaju je kultura socialnega sistema »...vsota splošno sprejetih prepričanj in vrednot ter 

drugih iz tega izpeljanih socialno oblikovanih kategorij (npr. norme, stališča, pričakovanja, 

predsodki, stereotipi), s pomočjo katerih člani sistema osmislijo okolje in svoje ravnanje v njem 

...« (Bečaj, 2000, str. 6). Navzven se kultura socialnega sistema kaže kot vrsta značilnih, tako 

formalno kot neformalno predpisanih oz. drugače obvezujočih načinov ravnanja, mišljenja, 

govorjenja, čustvovanja, prostorskega urejanja, uporabljanja simbolov ipd. (prav tam).  

2.1.4 Razvoj  kulture (določene) organizacije 

Schein (2004) pojasnjuje, da se kultura organizacije oblikuje na osnovi treh virov: prvi so 

prepričanja in vrednote ustanoviteljev podjetja, drugi vir so izkušnje zaposlenih ob nastajanju 

organizacije, tretji pa so prepričanja in vrednote novozaposlenih članov kolektiva in vodij tekom 

delovanja organizacije.  

Ključnega pomena za organizacijo je vpliv ustanoviteljev (prav tam). Ti po eni strani vplivajo na 

oblikovanje kulture in na njene značilnosti s tem,  ko izberejo poslanstvo organizacije in 

kontekst, v katerem ta deluje v okolju, po drugi strani pa s tem, ko izberejo člane kolektiva. 

Slednji na osnovi svojih osebnostnih lastnosti in kulturnega ozadja ob integraciji v socialni 

sistem in adaptaciji v okolju prav tako vplivajo na kulturo organizacije (prav tam).  

2.1.5 Značilnosti organizacijske kulture 

Kultura socialnega sistema je ravno zaradi svoje funkcije, ki je predvsem v tem, da daje varnost 

svojim članom, relativno stabilna in težko spremenljiva (Hargreaves, 1999, Bečaj, 2000, Schein, 

2004, Hofstede in Hofstede, 2005). Če rečemo, da je nekaj kulturno, to implicira ne le med člani 

skupine prevzeta in deljena prepričanja, ampak  definira tudi skupino. S tem ko se izoblikuje 

identiteta skupine, je to stabilizacijski dejavnik in kultura preživi, tudi če skupino zapusti nekaj 

članov (Schein, 2004). Spremembe pa vnašajo v skupino nemir, ogrožajo ravnotežje, člani se ne 

počutijo več varne (prav tam). Zato je kulturo težko spreminjati celo takrat, ko je to nujno 

potrebno. 

Schein (2004) omenja še nekaj značilnosti kulture (skupine) in sicer: globino, širino, celovitost 

in  večnivojskost. V globini kulture se nahajajo nezavedna prepričanja oz. ideologija (prav tam). 

Ravno ta nezavedni del kulture je zaradi njenega nezavedanja najtežje spreminjati. Širino 
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kulture Schein (prav tam) pojasnjuje z dejstvom, da je kultura tako prodorna, da prežema vse 

aktivnosti, celotno funkcioniranje skupine, bodisi da gre za funkcioniranje navzven, v interakciji 

z okoljem ali navznoter. Celovitost kulture po Scheinu predstavljajo v koherento celoto ali v 

»geštalt« (Schein, 2004, str. 15) povezani elementi kulture, kot so npr. vrednote, rituali, klima in 

obnašanje članov skupine. To povezovanje elementov v celoto izhaja iz človekove potrebe po 

vnašanju smisla in reda v svoje okolje (Weick, 1995, v Schein, 2004).  

Schein (2004) pojasnjuje, da ima kultura več ravni. Prvo raven predstavlja vidni del kulture – 

videz arhitekture/fizičnega okolja, obnašanje, stil oblačenja, jezik, način komuniciranja z 

izražanjem emocionalnosti, ceremoniali in rituali, javno deklarirane vrednote, proizvodi itn. Za 

to raven kulture je značilno, da je ni težko opazovati, vendar pa jo je težko razumeti oz. pojasniti 

(orig. decipher) (prav tam). Druga raven kulture po Scheinu so v skupini sprejeta prepričanja in 

vrednote na zavedni ravni. V to raven umešča tudi klimo organizacije (Schein, 2004), a tega 

teoretsko ne pojasni. Ko skupina sprejeta prepričanja in vrednote (na zavedni ravni) prevzame in 

jih ponotranji v takšni meri, da ti postanejo sami po sebi umevni, so to temeljna prepričanja na 

nezavedni ravni – torej na tretji, najgloblji ravni (prav tam). 

Slika 1: Trije nivoji organizacijske kulture 

 

 

 

 

 

 

 

           

           Vir: Schein, 2004, str. 26 
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Bečaj (2000) kot lastnost kulture omenja  tudi njeno spremenljivost. Kultura »... se oblikuje, 

vzdržuje in spreminja trajno in samodejno s pomočjo socialne interakcije članov socialnega 

sistema. V tem smislu je sociodinamika organizacijske kulture odvisna od treh temeljnih 

socialno-psiholoških procesov vplivanja: normalizacije, konformiranja in vplivanja manjšin - 

torej od  procesov, s katerimi tovrstni konstrukti nastajajo, se vzdržujejo in spreminjajo« (Bečaj, 

2000, str. 14). Vendar se kultura zaradi svoje stabilnosti in zadovoljevanja različnih potreb 

udeležencev spreminja počasi (prav tam), kar je lahko usodno za socialni sistem - npr. za 

podjetje,  ki se prepočasi prilagaja spremenjenim razmeram na trgu in zato izgubi boj s 

konkurenco. 

Bečaj (2000) ugotavlja, da kultura socialnega sistema ni enotna.Omenila sem že kulture na 

različnih ravneh – makro-, mezzo- in mikroravni. Če vzamemo za primer organizacijske kulture 

na mikroravni - npr. profitno organizacijo oz. podjetje, opazimo, da tudi zaposleni znotraj 

podjetja razvijejo svoje kulture na ravni sektorjev, oddelkov ipd. V praksi bi težko našli 

organizacijo (ustanovo, podjetje), ki bi imela enotno organizacijsko kulturo, ampak je v okviru 

le-te vrsta podsistemov s svojo specifično kulturo (prav tam). Čim večja je ustanova, podjetje, 

tem bolj se lahko kulture posameznih delov med seboj razlikujejo. 

Bečaj (2000) navaja še nekaj lastnosti organizacijske kulture. Ta je lahko čustveno nabita, lahko 

pa je tudi meglena in nejasna. Zadnje je mogoče, če ustanova nima jasne kulture, jasnih pravil in 

so posamezniki pri odločanju,  kaj je prav in kaj narobe, prepuščeni sami sebi. Robbins (2005) 

opredeli organizacijsko kulturo kot močno ali šibko. Močna je tam, kjer so jedrne vrednote 

intenzivne in široko sprejete, šibka pa je kultura takrat, ko gre za nestabilno, nejasno in/ali 

nekonsistentno kulturo (prav tam).  

2.2 Organizacijska klima  ter razmerje med kulturo in klimo 

Hitro spreminjajoča se družba in tržne razmere v pogojih globalizacije zahtevajo prožne 

organizacije, ki naj bi se kar se da hitro in dobro prilagajale spremembam. Stringer (2002) meni, 

da je po Scheinovi zaslugi organizacijska kultura sicer dokaj dobro raziskan in pojasnjen 

fenomen, da pa je za vodstvene delavce v organizacijah preobširen in preveč kompliciran 

koncept, da bi ga lahko s pridom uporabili pri spreminjanju organizacije.  
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Organizacijska klima, kot sta jo Stringer in Litwin definirala že leta 1968 v delu Motivacija in 

organizacijska klima (Stringer, 2002) in sicer, da klimo predstavljajo  karakteristike okolja, ki 

motivirajo zaposlene, je precej ožji in lažje obvladljiv fenomen/pojav. Stringer omenja, da je 

bilo njuno delo Motivacija in organizacijska klima napisano v akademskem jeziku in ne ravno v 

pomoč managerjem. Zato je svoje 25-letne raziskave in izkušnje pri svetovanju podjetjem, kako 

izboljšati organizacijsko klimo, strnil v delu Vodenje in organizacijska klima. Tu opredeli klimo 

kot »skupek predstav ljudi o svojem delovnem okolju« (prav tam, str. 68). 

Kot že omenjeno, sta organizacijska kultura in klima še dokaj nejasna koncepta, vzrok pa je v 

tem, da sta teoriji kulture in klime še v razvoju in sta torej koncepta še nedodelana. Dodatna 

težava je, da raziskave kulture in klime potekajo ločeno, pri čemer raziskovalci enega ali 

drugega pojava ne kažejo posebnega zanimanja za sosednje področje (Bečaj, 2000). Tako ju 

nekateri raziskovalci ločujejo in sicer Schein, Trice in Beyer, Sergiovanni in Starrat (Bečaj, 

2000), Schneider (1990); Prosser (1999), Stringer (2002), Van Houtte (2005), Shoen in Teddlie 

(2008), drugi pa ju uporabljajo kot zelo podobni kategoriji ali celo sinonima (Schoen in Teddlie, 

2008) kot sta Katz in Kahn (1978; v Schneider, 2000) ter Sheerens in Bosker (1997, v Bečaj, 

2000). 

Avtorji, ki oba pojma ločujejo, pojasnjujejo, da gre pri organizacijski kulturi za lastnost 

kolektiva, njena vloga pa je osmišljanje okolja in določanje primernosti ravnanja v določenih 

situacijah, medtem ko gre pri organizacijski klimi za to, kako posameznik zaznava svoje okolje 

in ga osmišlja. Značilno za oba konstrukta je še, da sta naučena in da sta večdimenzionalna 

(Reichers in Schneider, 1990). Bečaj (2000) primerja kulturo organizacije s človekovo 

osebnostjo, klimo organizacije pa s človekovim razpoloženjem.  

Ker ima kultura ideološko jedro - to so sprejete in ponotranjene vrednote skupine, zasidrane 

globoko v nezavednem delu in zato stabilne, medtem ko je klima pojav, ki je površinski - s 

strani posameznika opažen fenomen, je klimo lažje raziskovati in spreminjati kot kulturo. 

Raziskovalci klime se pri raziskovanju v organizacijah poslužujejo anketnih vprašalnikov, 

medtem ko je za raziskovanje organizacijske kulture potrebno uporabiti predvsem kvalitativno 

metodologijo ali pa kombinacijo obeh (Schein, 2004). Po mnenju Schneiderja (2000) je v 

zadnjem času neosnovano na pomenu pridobila organizacijska kultura. Poleg tega raziskovanja 

kulture in klime še vedno potekajo po dveh tirih oz. ločeno in bi raziskovalci kulture in klime 

samo pridobili, če bi se povezali in si svoja spoznanja delili (prav tam). 
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Razmerje oz. povezanost med organizacijsko kulturo in klimo so v zadnjem času skušali 

teoretično opredeliti Van Houtte (2005) ter Schoen in Teddlie (2008). Van Houtte, ki razločuje 

oba pojava, delno sprejema definicijo Scheina in sicer v tem, da kultura predstavlja vrednote, 

prepričanja, mite, standarde in rituale članov kolektiva, ki se dogajajo na zavedni in/ali 

nezavedni ravni in je lastnost kolektiva (prav tam), sprejema pa tudi teorijo o klimi, ki jo tisti, ki 

oba pojma ločujejo ( Reichers in Schneider, 1990; Stringer, 2002, Schein, 2004; Schoen in 

Teddlie),  pojmujejo kot percepcijo okolja vsakega posameznika in je torej kategorija na ravni 

posameznika. V nasprotju z večino raziskovalcev in pristašev Scheinove teorije kulture  s tremi 

nivoji – (1) vidnimi značilnostmi organizacije (ureditev notranjega in zunanjega okolja, simboli, 

rituali ipd.), (2) vrednotami, prepričanji in percepcijo okolja na zavedni ravni ter (3) prepričanji 

in predpostavkami na nezavedni ravni pa Van Houtte meni, da je klima in ne kultura širši 

koncept in navaja Tagiurijevo opredelitev (1968, v Van Houtte, 2005), po kateri klimo v 

organizaciji določajo štiri dimenzije: (1) fizično okolje, (2) značilnosti posameznikov in skupin 

v organizaciji, (3) odnosi v organizaciji in (4) kultura kolektiva (s prepričanji, vrednotami in 

ostalimi miselnimi strukturami)(prav tam). Van Houtte meni, da se da iz Tagiurijeve opredelitve 

klime sklepati, da kultura kot dimenzija klime kaže na klimo v organizaciji in da sprememba v 

kulturi organizacije ali kateri drugi od štirih dimenzij vpliva na spremembo klime v organizaciji 

(prav tam). Avtor  še dodaja, da raziskovalci najpogosteje merijo le eno od dimenzij klime (npr. 

kulturo), čeravno bi celovit vpogled v klimo dobili le z merjenjem vseh štirih dimenzij. 

Povzema po Andersonu, da sta najpogosteje raziskovani dimenziji klime socialni sistem 

organizacije in kultura organizacije (Anderson, 1982, v Van Houtte, 2005). »Čeprav v praksi 

merijo kulturo, za to uporabljajo izraz klima -  ali normativna klima,« meni Van Houtte (2005, 

str. 78).  

Na poziv Van Houtteja (2005) o konceptualni razjasnitvi obeh fenomenov sta se odzvala Schoen 

in Teddlie (2008). Pojasnjujeta, da sta preštudirala goro teoretičnih in empiričnih raziskav na 

temo klime in kulture in svojo teorijo izpeljujeta iz dosedanjih večinsko sprejetih odkritij s tega 

področja. Ne sprejemata Van Houttejevega predloga koncipiranja organizacijske klime in 

kulture in menita, da iz literature izhaja drugačno koncipiranje obeh pojavov. Schoen in Teddlie 

(2008) priznavata Scheinovo teorijo s tremi nivoji organizacijske kulture ter menita, da drugi 

nivo kulture (po Scheinu) po njunem mnenju v celoti predstavlja klimo organizacije ter  se pri 

tem sklicujeta na Scheina (1990, v Schoen in Teddlie, 2008),  ki tudi umešča klimo (poleg 
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ostalih zavednih elementov kulture – prepričanj, stališč, norm...) v drugi nivo kulture, a tega 

teoretsko ne obrazloži.   

Avtorja menita, da drugi nivo kulture, kot ga je opredelil Schein, v celoti predstavlja klimo 

ravno zato, ker vrednote, prepričanja ipd. člani kolektiva lahko izrazijo, saj se jih zavedajo, 

ravno tako lahko ubesedijo dojemanje in občutenje okolja (klimo). Soglašata s Scheinom 

(2004), da je za merjenje klime primerna uporaba kvantitativne metodologije, za merjenje 

nezavednih nivojev kulture (tako tretjega kot prvega, kljub vidnosti, a težji pojasnljivosti le-

tega) pa kvalitativna metodologija kot sta opazovanje in intervju (Schoen in Teddlie, 2008).  

Schoen in Teddlie (2008) navajata še ugotovitev Scheina (2004), da klima vpliva na kulturo in 

tudi obratno. Avtorja še opozarjata, da je lahko problematično posploševanje in sklepanje o 

klimi v organizaciji iz mnenj posameznikov, ko gre za zelo različne člane kolektiva po rasi, 

narodnosti, socialni pripadnosti, ekonomskem statusu  ipd. Sta pa  mnenja, da je dosti bolj 

smiselno raziskovati kulturo v delu, ki ga pojmujeta kot klimo (drugi nivo kulture po Scheinu).  

Drugi nivo kulture, (po njuno klimo), smatrata Schoen in Teddlie kot sklop vseh vrednot, 

prepričanj, opažanj posameznikov na zavedni ravni, ki jih ti lahko ubesedijo. Menita, da je lažje 

raziskovati klimo, ki je bolj jasno in eksplicitno definiran pojem (percepcija okolja s strani 

posameznika), medtem ko so definicije kulture bolj splošne in holistične (prav tam). Schoen in 

Teddlie (2008) poudarjata vpliv organizacijske kulture (in njenega dela – klime) na uspešnost 

kolektiva oz. posameznikov v njem, posebej ju zanima vpliv šolske kulture na uspešnost 

učencev. Njun predlog modela šolske kulture in spoznanja o tem bom predstavila v poglavju o 

šolski kulturi. 
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Tabela 1: Organizacijska kultura in organizacijska klima – primerjava 

 Organizacijska kultura Organizacijska klima 

Začetniki v raziskovanju in 

čas/obdobje 

W.L.Warner, ameriški antropolog v 

okviru Hawthornovih eksperimentov 

v Chicagu 1924 – 1932. 

Nemški psiholog, živeč v ZDA, 

Kurt Lewin v 30-ih letih 20. stoletja 

Izvor pojma Antropologija Psihologija 

Značilnosti Lastnost (obstoj) na ravni skupine, 

se oblikuje na dolgi rok, daje 

varnost, kompleksen pojav,  za člane 

skupine v pretežni meri nezaveden, 

stabilen, težko spremenljiv. 

Lastnost (doživljanje) na ravni 

posameznika; zavedno, ga 

posameznik lahko ubesedi; na 

percepcijo okolja posameznika 

(klimo) možno vplivati, jo izboljšati 

z zadovoljevanjem njegovih potreb.  

Priporočena metodologija 

raziskovanja 

Kvantitativna in kvalitativna 

(opazovanje, intervju) 

Kvantitativna 

V prispodobi Človekova osebnost Človekovo razpoloženje 

Začetki  intenzivnega 

raziskovanja 

V 80-ih letih 20. stoletja V 50-ih in 60-ih letih 20. stoletja 

Avtorji danes bolj priznanih  

oz. pogosteje citiranih  

spoznanj/teorij/raziskav 

Pettigrew, Deal in Kennedy, Schein, 

Reichers in Schneider 

Argyris, Likert, Litwin, Stringer, 

Schneider 

Razmerje med kulturo in 

klimo organizacij 

Konsenz o tem, da je klima del 

kulture, je v bodočnosti verjeten. 

Večina raziskovalcev  pojmuje 

kulturo kot bolj kompleksen pojav 

od klime. Razširjeno je tudi 

prepričanje, da kultura vpliva na 

klimo, (na dolgi rok) pa tudi  klima 

na kulturo in kulturo lahko 

spremenimo z načrtnim vplivanjem 

na klimo.  

O predlagani možnosti, da je klima  

širši (in bolj kompleksen) pojav od 

kulture, ki naj bi vseboval (ožji 

pojav) kulturo, ni splošnega 

konsenza in je v bodoče malo 

verjeten.  

Viri: Reichers in Schneider, 1990; Kavčič, 1991; Prosser, 1999; Bečaj, 2000; Schneider, Bowen, Erhart in Holcombe, 2000; 

Stringer, 2002; Schein, 2004; Van   Houtte, 2005; Schoen in Teddlie, 2008. 
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2.3 Stringerjev model organizacijske klime 

Stringerjev model organizacijske klime je plod avtorjevih dolgoletnih raziskav in svetovalne 

prakse. Njegov teoretični model je skladen z obstoječimi teorijami organizacijske kulture in 

klime,  motivacije in vodenja.  Predstavljam ga med drugim tudi zato, ker je celosten (obsega 

tako teoretični del, kot tudi instrumente za praktično uporabo), hkrati pa je enostaven in 

uporaben. Bistvo njegovega modela so motiviranje in zadovoljevanje potreb zaposlenih kot 

glavni sredstvi za spreminjanje klime ter vodenje kot odločilni dejavnik sprememb. 

2.3.1 Kako spremeniti/izboljšati klimo organizacije 

Stringer meni, da je klima organizacije pod vplivom njene kulture in obratno - tudi 

organizacijska kultura je pod vplivom klime v organizaciji (2002). Kulturo organizacije 

poimenuje korporacijska kultura ter navaja kot temeljne komponente kulture, ki jih povzema po 

Scheinu: vrednote, prepričanja, mite, tradicijo in norme (Stringer, 2002, str. 16, 17). Avtor meni, 

da na klimo vplivajo poleg  kulture in zgodovine organizacije še: zunanje okolje, strategija 

organizacije, vodenje in notranja organiziranost (Stringer, 2002). 

Stringerjevo mnenje je,  da  je za spreminjanje organizacije, kot jih zahtevajo spremembe v 

okolju, nesmiselno vplivati na spremembe v kulturi, saj je ni možno spreminjati na hitro, ampak 

to terja več časa - 10 do 15 let. Organizacijska klima je hitreje spremenljiva. Tako se je smiselno 

osredotočiti na spremembo klime, spremembe v klimi pa dolgoročno vplivajo na spremembe v 

kulturi (prav tam). Vodstveni delavci lahko namensko spreminjajo klimo s ciljem, da 

vzpodbudijo zaposlene k boljšemu delu in delovnim rezultatom. Slednji so odvisni ne le od 

sposobnosti zaposlenih, temveč tudi od njihove motivacije (Robbins, 2005). 

Stringer kot glavno sredstvo za spreminjanje klime navaja motivacijo zaposlenih oz. izboljšanje 

možnosti, da zadovoljijo svoje potrebe, saj sama motivacija/potreba še ni dovolj (Stringer, 

2002). Vodje, ki so odgovorni za rezultate, lahko zaposlene motivirajo s sredstvi zunanje 

motivacije (prisila, nagrada ipd.) ali pa na način, da vzpodbudijo notranjo motivacijo. Vsak 

človek namreč ima potrebe, ki ga motivirajo, da jih zadovolji - torej je že sam po sebi notranje 

motiviran. Če mu delovno okolje nudi dobro zadovoljevanje potreb, občuti to okolje oz. 

vzdušje/klimo kot prijetno, zadovoljujočo. V takšnem okolju je velika verjetnost, da bodo 

delovni rezultati dobri (prav tam).  
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Kljub temu, da je pri delu notranja motivacija po mnenju mnogih strokovnjakov bolj učinkovita, 

pa se morajo vodje za doseganje ciljev posluževati tudi sredstev zunanje motivacije - kot npr. v 

proizvodnji delovne norme. Tudi zunanja motivacija je učinkovita, če jo zaposleni vidijo in 

razumejo za smiselno in jo ponotranjijo (Gagné in Deci, 2005). Vendar pa zunanja motivacija 

zmanjšuje notranjo motivacijo (prav tam). Porter in Lawer (1968, v Gagné in Deci, 2005) 

zagovarjata takšno strukturiranje okolja, kjer bi učinkovito delo vodilo k notranjim 

zadovoljitvam oz. nagradam in k zunanjim nagradam  ter s tem pripeljalo do popolnega 

zadovoljstva pri delu - torej zadovoljujoče klime.  

Stringer (2002) podpira motivacijsko teorijo McClellanda in Atkinsona, poimenovano teorija 

potreb na delovnem mestu. Avtorja izpostavljata tri temeljne potrebe ljudi na delovnem mestu: 

potrebo po dosežkih, potrebo po moči in potrebo po povezanosti oz. dobrih medsebojnih odnosih 

(Robbins, 2005; Stringer, 2002). Te so pri posameznikih različno močne in običajno ena izmed 

treh prednjači pred ostalima dvema (Stringer, 2002). 

Osebe, ki stremijo za dosežki, imajo rade izzive, sprejemajo odgovornost, vendar niso nagnjene 

k previsokemu tveganju - možnost, da dosežejo cilj, mora biti vsaj 50:50. Če je verjetnost za 

dosego cilja manjša, se ga ne lotijo, ker bi bile manj uspešne (prav tam). Osebe z močno potrebo 

po moči želijo imeti kontrolo nad drugimi, želijo biti vplivne in na vodilnih položajih. Osebe z 

močno potrebo po povezanosti pa si prizadevajo za prijateljske, sodelovalne in netekmovalne 

odnose ter za medsebojno razumevanje. Avtor meni, da je dobro, a ne nujno, vedeti, katera od 

treh potreb - po moči, po dosežkih ali po povezanosti je pri zaposlenem dominantna, saj ima 

vsak poleg te tudi ostalih dveh v zadostni  meri, da v človeku lahko aktivira motivacijsko 

energijo za njuno zadovoljitev (prav tam).  

Stringer (2002) poudarja tudi, da motivacija posameznika za to, da bo skušal doseči nek cilj, še 

ni dovolj, temveč morajo biti izpolnjeni še nekateri pogoji. Poleg pomembnosti cilja je za 

posameznika odločilna dosegljivost cilja. Če posameznik oceni, da je cilj, ki je zanj zelo 

pomemben, tudi dosegljiv, se bo motivacija še povečala in bo pripravljen vložiti energijo za 

dosego cilja, v nasprotnem primeru pa ne. To ponazarja formula McClellanda in Atkinsona 

(prav tam, str. 26):  

povečana motivacija = intenzivnost  motivacije oz. potrebe x možnost doseganja cilja x vrednost 

cilja za posameznika. 
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Stringer poudarja, da ta formula sicer poenostavlja delovanje motivacije, vendar kompleksnost 

motivacije brez te poenostavitve v praksi ne bi bila obvladljiva (prav tam). 

2.3.2 Dimenzije organizacijske klime po Stringerju  

Avtor je tekom svojega raziskovanja in svetovanja, kako izboljšati klimo organizacij (profitnih 

in neprofitnih), razvil teoretični model organizacijske klime s šestimi dimenzijami, ki so: 

strukturiranost, standardi, odgovornost, priznanje, podpora in predanost (delu in organizaciji).  

 Strukturiranost: ta daje zaposlenim občutek dobre organiziranosti, kjer so jasne njihove 

vloge in odgovornost. Strukturiranost je visoka oz. optimalna, ko zaposleni čutijo, da so 

njihove delovne naloge dobro definirane, neustrezna in slaba tedaj, ko se ne ve, kdo kaj 

dela in kdo odloča.  

 Standardi: v organizaciji so postavljeni visoka merila/standardi in zahteve ter  imajo do 

zaposlenih visoka pričakovanja ali pa veljajo nizki standardi  in pričakovanja. Ob visokih 

standardih zaposleni ves čas iščejo možnosti, kako bi še izboljšali delo in so ponosni, da 

delajo kakovostno. Se pa lahko dogaja, da čutijo močan pritisk nase.  

 Odgovornost: kjer vodstveni delavci dopuščajo zaposlenim ustrezno mero svobode pri 

njihovem delu in jih le zmerno kontolirajo, čutijo zaposleni večjo odgovornost za svoje 

odločitve kot pa tam, kjer so zaposleni bolj nadzorovani.  

 Priznanje: klima bo boljša, če zaposleni dobijo priznanje za dobro opravljeno delo. Tudi 

kritika za napake je umestna, vendar pa naj bosta priznanje in kritika primerno 

uravnoteženi. 

 Podpora: klimo v organizaciji izboljša tudi medsebojno zaupanje in podpora v delovni 

skupini. Podpora je visoka, ko se zaposleni počutijo kot del dobro delujočega tima in ko 

čutijo, da lahko dobijo pomoč od sodelavcev in še posebej od vodilnih, kadarkoli jo 

potrebujejo.   

 Predanost (delu, organizaciji): zaposleni je predan delu in organizaciji, ko je ponosen, da 

ji pripada in predan doseganju skupnih ciljev organizacije. Nizka predanost delu pa je 

takrat, ko so zaposleni apatični in nezainteresirani za doseganje skupnih ciljev (prav 

tam). 
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2.3.3 Elementi notranje organiziranosti 

Od vseh že omenjenih dejavnikov, ki vplivajo na organizacijsko klimo - zgodovina organizacije 

oz. kultura, zunanje okolje, strategija, vodstvene prakse in notranja organiziranost, ima po 

mnenju Stringerja zelo močan vpliv ravno slednji - notranja organiziranost.  

Tabela 2: Vpliv elementov notranje organiziranosti na dimenzije klime  

Elementi notranje organiziranosti 

/Vpliv na dimenzijo klime 

Najmočnejši vpliv na 

imenovano dimenzijo 

klime 

Vpliv na  preostale 

dimenzije klime 

Formalna organiziranost in sistemi 

poročanja 

Strukturiranost Odgovornost 

Opis delovnih mest/ 

določilo o odgovornosti 

Strukturiranost Odgovornost, 

podpora 

Postavljanje ciljev/planiranje Predanost Strukturiranost 

standardi 

Sistemi merjenja rezultatov Standardi Predanost, priznanje 

Sistem napredovanja 

 

Standardi Priznanje, podpora 

Sistem nagrajevanja 

 

Priznanje Predanost 

Sistem izobraževanja in 

osebnostnega razvoja 

Podpora Priznanje 

Nove politike in procesi Strukturiranost Odgovornost, 

podpora 

Sistemi vodenja karier 

 

Odgovornost Priznanje, predanost 

Sistemi sprejemanja, nameščanja in 

odpuščanja zaposlenih 

Odgovornost Priznanje, 

strukturiranost, 

standardi 

Uradni odbori/Sestanki 

 

Strukturiranost Podpora 

Neuradni  in/ali porajajoči se 

elementi notranje organiziranosti 

Podpora Odgovornost 

Vir: Stringer, 2002, str. 93 
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Iz prikazanega je razvidno, da posamezni elementi notranje organiziranosti vplivajo na več 

dimenzij klime, pri tem na nekatere močneje, na druge šibkeje. Stringer je še ugotovil, da močna 

strukturiranost delovnega okolja zelo zmanjša možnost zadovoljevanja potrebe po dosežkih in 

so tisti zaposleni, ki imajo močno izraženo potrebo po dosežkih, pri delu v takih pogojih zelo 

nezadovoljni. Po drugi strani močna strukturiranost jemlje avtonomijo zaposlenim, s tem pa tudi 

zmanjšuje njihovo odgovornost za dosežke. Razbremenitev odgovornosti mnogim tudi prija, jih 

pa pasivizira in si avtonomije niti pretirano ne želijo. To lahko pelje v nekakovostno delo. 

2.3.4 Vodenje in organizacijska klima 

Kulturo organizacije determinirajo do določene mere ustanovitelji s poslanstvom organizacije. 

Največji vpliv na organizacijsko klimo (ki sčasoma oz. na dolgi rok) vpliva tudi na kulturo, pa 

imajo vodje. Tako kot Schein (2004), Schneider (2000), Peterson in Deal (1998) ter drugi 

teoretiki organizacijske kulture in klime tudi Stringer (2002) poudarja, da je vodenje glavni 

dejavnik oblikovanja organizacijske klime in na dolgi rok tudi kulture. Vodje lahko vplivajo 

neposredno - s svojim stilom vodenja in tudi posredno, z izborom zaposlenih ter preko vplivanja 

na notranjo organiziranost in oblikovanja strategije organizacije (prav tam).Klimo v organizaciji 

lahko izboljšajo le vodilni delavci, če imajo za to interes, zato merjenje klime nima kaj dosti 

smisla, če niso vodje zainteresirani za spremembe - predvsem pri sebi (prav tam).  

Stringer (2002) navaja kot glavno sredstvo za izboljšanje organizacijske klime motivacijo oz. 

zadovoljevanje potreb zaposlenih. Pri tem poudarja, da je potrebno upoštevati tudi tezo Ryana in 

Decija (2000), da zunanja motivacija ni tako učinkovita kot notranja ter da zunanja motivacija, 

kot so nagrade, celo zmanjšuje rezultate in se je zato bolje opirati na notranjo motivacijo 

zaposlenih. Stringer v zvezi s tem navaja tudi raziskovalna spoznanja Herzberga in Mayersa, ki 

sta v šestdesetih letih prejšnjega stoletja ugotavljala, da nagrade in podobna sredstva zunanje 

motivacije pogosto vodijo v nezadovoljstvo in frustracijo, če cilji niso doseženi (Stringer, 2002).  

Smiselno je torej, da vodilni delavci  upoštevajo omenjena spoznanja o človekovih potrebah in 

motivaciji ter vodijo zaposlene tako, da bi le-ti imeli možnost zadovoljiti svoje psihične potrebe 

v čim večji možni meri. Tako bi dobro delali predvsem zaradi notranjih vzgibov. Intrinzična 

(notranja) motivacija daje dobre, po mnenju Ryana in Decija (2000) celo boljše rezultate, kot 

zunanja motivacija. Po drugi strani zaposleni ob možnosti dobrega zadovoljevanja potreb svoje 
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delovno okolje (klimo) zaznavajo kot prijetno in zadovoljujoče, kar jih dodatno stimulira za delo 

ali pa vsaj zmanjša stres, bolniške odsotnosti ipd.  

Človekova motivacija variira glede na situacijo oz. okolje. Tako različna okolja oz. klime 

vzbudijo različno motivacijo. Vodstveni delavci torej lahko z vplivanjem na klimo v delovnem 

okolju vplivajo na zaposlene in njihove rezultate (Stringer, 2002). 

Najbolj vplivne prakse vodstvenih delavcev na klimo po Stringerju (2002): 

 kažejo osebno zavzetost  za doseganje ciljev. 

 jasno razmejijo, kdo je za kaj odgovoren. 

 vodijo timske sestanke, ki gradijo zaupanje. 

 vzpodbujajo inovativnost in premišljeno tveganje. 

 postavljajo cilje, ki so izziv za zaposlene. 

 vzpodbujajo zaposlene, da soodločajo. 

 

2.3.5 Merjenje organizacijske klime  

Stringer pojasnjuje, da je prišel do takšnega modela ugotavljanja organizacijske klime, ki kljub 

enostavnosti daje zanesljive rezultate in je ustrezen in učinkovit pri praktični uporabi 

spreminjanja vodstvenih praks in s tem klime v organizaciji. Stringer intenzivnost vsake 

dimenzije organizacijske klime v določenem podjetju ugotavlja s štirimi trditvami, kar kaže 

naslednja tabela.  
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Tabela 3: Dimenzije organizacijske klime in pripadajoče trditve (merski instrument) 

Dimenzije Trditve: 

1. Strukturiranost 

  

  

- Dela v naši organizaciji so jasno opredeljena in logično strukturirana. 

- Pri nas ni vedno jasno, kdo je tisti, ki odloča. 

- Sodeloval sem v nekaj projektih, kjer nisem vedel, kdo je vodja. 

- Naša produktivnost včasih trpi zaradi slabe organiziranosti in nenačrtnosti. 

2. Standardi  

 

- V naši organizaciji veljalo zelo visoke zahteve/standardi. 

- Tu ljudje ne čutijo ponosa ob delu. 

- Tu imamo občutek stalnega pritiska po izboljševanju dela. 

- Prepričanje naših vodij je, da nobeno delo ni tako dobro opravljeno,  

  da ga ne bi bilo mogoče opraviti še bolje. 

3. Odgovornost - Pri nas se ne zanašamo preveč na presojo posameznikov;  

  skoraj vse preverimo dvojno. 

- Tu vodilni ne odobravajo, da vsako stvar preverjamo pri njih.  

- Če menimo, da imamo pravi pristop, kar delamo. 

- Tu ne morete napredovati, če neprestano ne izstopate in tvegate.   

- Pri nas prevladuje mnenje, da morajo ljudje reševati svoje probleme sami. 

4. Priznanje - V tej organizaciji nagrade in vzpodbude, ki jih dobiš, pretehtajo grožnje in  

   kritiko. 

- Pri nas ne dobimo dovolj priznanja in nagrad za dobro opravljanje dela. 

- Naš sistem za napredovanje omogoča, da se najboljši povzpne na vrh. 

- Pri nas so ljudje nagrajeni proporcionalno glede na kvaliteto dela. 

5. Podpora - V naši organizaciji ni veliko posluha za napake zaposlenih. 

- Ko imam težko nalogo, lahko računam na pomoč nadrejenega in 

  sodelavcev.  

- Pri nas ne zaupamo drug drugemu prav dosti. 

- Počutim se kot član dobro delujočega tima. 

6. Predanost (delu, 

 organizaciji) 

- Na splošno so zaposleni visoko predani doseganju ciljev podjetja. 

- Ljudje tu so ponosni, da pripadajo naši organizaciji. 

- Ljudem je vseeno, kaj se zgodi s to organizacijo. 

- Kolikor jaz vidim, zaposleni niso kaj dosti lojalni naši organizaciji. 

Vir: Stringer, 2002, str. 121-130 
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Avtor poudarja, da teh šest dimenzij organizacijske klime predstavlja tiste značilnosti okolja, ki 

so pomembne za vsakega zaposlenega. Iz narave omenjenih dimenzij organizacijske klime se da 

sklepati, da poleg potreb na delovnem mestu McLellanda in Atkinsona vključujejo še druge 

potrebe posameznika. Če je namreč delo ustrezno strukturirano in vsak zaposleni ve, kaj so 

njegove naloge, se počuti varnega. Visoki standardi in visoka pričakovanja dvigujejo 

samospoštovanje. Velika odgovornost je povezana s kompetentnostjo in avtonomijo,  ti pa spet 

povečata zadovoljstvo. Priznanje in podpora dajeta občutek varnosti, sprejetosti in dvigujeta 

tudi samospoštovanje, predanost  posameznikov in kolektiva  delu in organizaciji pa še poveča 

občutek posameznika po varnosti in povezanosti.  

Za dobro klimo oz. počutje zaposlenih morajo biti vse dimenzije zastopane v pravi meri 

(Stringer, 2002). Avtor je v proučevanju klime v podjetjih ugotovil, da premočna strukturiranost 

dela zmanjšuje odgovornost in s tem  tudi motivacijo za dobro delo. Zaposleni naj bi imeli ravno 

prav strukturirano delo, da so tudi dovolj avtonomni pri odločanju, s tem motivirani za delo in 

tudi odgovorni za odločitve. Visoka pričakovanja in visoki standardi lahko pripeljejo do 

napetosti in stresa, posebej še, če sta dimenziji podpora in priznanje šibki, napake pa niso 

dopuščene in je odgovornost velika (prav tam).  

2.3.6 Izračun jakosti dimenzij organizacijske klime 

Anketiranci odgovarjajo na 24 vprašanj (Tabela 2) in se odločajo za eno od štirih možnosti - 

povsem soglašam, soglašam, ne soglašam in sploh ne soglašam. Pri tem so odgovori točkovani z 

1, 2, 3, 4 oz. 4, 3, 2, 1, upoštevajoč naravo trditve, ki zanika ali potrjuje neko prakso, ki vodi v 

dobro klimo. Seštevek doseženih točk anketirancev se primerja z maksimalnim možnim 

številom točk in izrazi v % za vsako dimenzijo.   
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Tabela 4: Primer rezultatov merjenja organizacijske klime za neimenovano organizacijo 

Dimenzije org. klime Rezultat  Komentar 

Strukturiranost 

 

 

  61% 

VISOKA strukturiranost - zaposlenim je jasno, kdo o 

čem odloča in kdo je za kaj odgovoren. 

Standardi 

 

 

  29 % 

NIZKI standardi - zahteve glede kakovosti dela niso 

visoke, niti zaposleni ne čutijo zahtev po boljšem 

delu. 

Odgovornost 

 

 

  47 % 

SREDNJA stopnja odgovornosti - zaposleni čutijo 

splošno odgovornost za svoje delo, nekatere njihove 

odločitve pa preverjajo še drugi.  

Priznanje 

 

 

  48 % 

SREDNJA stopnja priznanja - zaposleni čutijo, da v 

tej organizaciji obstaja ravnotežje med nagrajevanjem 

in kritiko. 

Podpora 

 

   

  83 % 

ZELO VISOKA stopnja podpore – v podjetju je 

veliko timskega dela in visoka stopnja zaupanja med 

zaposlenimi.  

Predanost (delu, organizaciji) 

 

   

  82 % 

ZELO VISOKA stopnja predanosti – zaposleni se 

čutijo  predani organizaciji in njenim ciljem.  

Vir: Stringer, 2002, str. 237 

2.3.7 Kakšna je dobra organizacijska klima in kako jo izboljšati 

Stringer za svoj model klime pojasni, da ne obstaja tak profil teh šestih dimenzij, ki bi bil 

odličen in primeren za vse organizacije, temveč pravi, da obstaja le bolj ali manj primeren profil 

klime za posamezno organizacijo glede na njeno dejavnost in glede na dominantne motive oz. 

potrebe zaposlenih. Je pa smiselno sklepati, da so rezultati pod 50% za posamezne dimenzije 

manj zaželeni z izjemo dimenzije strukturiranost, ki je po izkušnjah Stringerja za mnoge 

organizacije optimalna že pri 20% oz. je za nekatere organizacije zaželeno, da je tako nizka, saj 
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večja avtonomija zaposlenih poveča njihovo odgovornost (in je praviloma višji rezultat na 

dimenziji odgovornost).  

Stringerjeva praksa je, da izmeri klimo v organizaciji in izvede še anketiranje vodilnih z 

vprašalnikom uporabe vodstvenih praks. Predstavi rezultate kolektivu in se pogovori z vodilnimi 

delavci, katere dimenzije želijo izboljšati in kako naj k temu pristopijo. Po izvedenih ukrepih za 

izboljšanje in preteku določenega časa pa ponovno izmeri klimo (Stringer, 2002). 

2.3.8 Kaj meri Stringerjev model organizacijske klime in vrednost modela 

Nesporno se z izboljšanjem zadovoljevanja potreb zaposlenih poveča njihovo zadovoljstvo in s 

tem zaznavanje svojega delovnega okolja – torej klima v organizaciji. Ker Stringerjev model 

izboljševanja organizacijske klime temelji na motivacijski teoriji oz. zadovoljevanju potreb, naj 

bi meril tiste dimenzije, ki dejansko vključujejo zadovoljevanje potreb zaposlenih. V 

nadaljevanju analiziram, v kolikšni meri Stringerjev model za merjenje klime s šestimi 

dimenzijami zadosti trem teorijam človekovih potreb – poleg teorije potreb na delovnem mestu 

McLellanda in Atkinsona še teoriji o temeljnih psihičnih potrebah Ryana in Decyja (2000) in 

teoriji o temeljnih človekovih potrebah Maslowa (1976), kar bom prikazala v nadaljevanju.  

Maslow (1976) v svoji teoriji motivacije navaja petstopenjsko piramido temeljnih človekovih 

potreb. Nekatere mora posameznik vsaj do neke mere zadovoljevati, da ostane fizično in 

psihično zdrav. Potrebe po Maslowu so v hierarhiji in sicer si sledijo od najnižjih - fizioloških 

(lakota, žeja...), preko temeljnih psihičnih potreb, katerih nezadovoljitev pelje v psihične motnje 

in bolezni - potrebe po varnosti, po pripadnosti in ljubezni ter po samospoštovanju, do najvišjih 

v piramidi - potreb po samorealizaciji, katerih nezadovoljitev pa po njegovem mnenju ne pelje v 

psihične težave (Maslow, 1976). Po njegovi teoriji človek najprej zadovolji fiziološke potrebe. 

Če npr. nekdo trpi lakoto in žejo, ju instinktivno skuša zadovoljiti. Ko to uspe, se pojavi 

naslednja potreba na hierarhični lestvici - potreba po varnosti itn. Vendar ni nujno, da je nižja 

potreba do popolnosti zadovoljena, da bi se pojavila naslednja po hierarhiji.  

Avtor meni, da večina ljudi zadovoljuje potrebe po takšnem vrstnem redu, ne pa vsi. Omenja 

primer, ko je nekomu samospoštovanje pomembnejše kot ljubezen in pripadnost. Maslow 

pojasni, da potreba po samorealizaciji vključuje številne potrebe, ki so od človeka do človeka 

različne. Nekdo želi biti dober športnik, drugi dober oče ali mati itn. Gre tako za konativne kot 
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kognitivne potrebe. Med temi so pri ljudeh pogoste potreba po spoznavanju, raziskovanju in 

razumevanju neznanega, po znanju, po tveganju,  po kreativnosti, po estetiki. Pogoj, da človek 

lahko te potrebe zadovoljuje pa je svoboda - torej možnost, da človek lahko dela to, kar želi, kar 

pomeni, da ima posameznik tudi potrebo po svobodi (Maslow, 1976).  

Teorijo o temeljnih psihičnih potrebah sta razvila Ryan in Deci (2000) in jo poimenovala 

Teorija samodeterminiranosti (angl. Self-determination theory). Avtorja menita, da ima človek 

tri temeljne psihične potrebe, ki so osnova človekovega razvoja, motivacije, integritete, 

socialnega razvoja ter zdravja: potrebo po kompetentnosti, potrebo po avtonomiji in potrebo po 

pripadnosti.. Zadovoljevanje teh potreb je po njunem mnenju nujno za psihično zdravje 

posameznika (prav tam). 

Kot že omenjeno, se je Stringer v svoji teoriji organizacijske klime oprl na motivacijsko teorijo 

potreb na delovnem mestu McClellanda in Atkinsona (Stringer 2002). Če primerjamo vse tri 

teorije, opazimo, da si ne nasprotujejo, temveč se dopolnjujejo, pri tem pa se kot najbolj celostna 

med njimi izkaže najstarejša - teorija Maslowa. Edini razkorak se kaže pri pojmovanju 

pomembnosti potreb po kompetentnosti in avtonomiji, ki jih Ryan in Deci pojmujeta kot 

temeljne za psihično zdravje človeka medtem ko jih Maslow ne uvršča med temeljne, temveč 

med samorealizacijske. 

Želim odgovoriti na vprašanje ali dimenzije klime po Stringerjevem modelu res merijo 

zadovoljevanje potreb (in s tem klimo organizacije) ter katere od potreb, ki jih navajajo tri 

motivacijske teorije, so vključene v dimenzije klime po Stringerju. To kaže naslednja 

preglednica. 
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Tabela 5: Teorije človekovih potreb in vključenost psihičnih potreb v dimenzije klime po 

Stringerju 

 

Iz preglednice je razvidno, da šest dimenzij Stringerjevega modela organizacijske klime 

vključuje ne le potrebe na delovnem mestu McLellanda in Atkinsona, temveč tudi vse psihične 

potrebe, ki jih teoretiki Maslow ter Ryan in Deci smatrajo kot temeljne za psihično zdravje 
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človeka (in so univerzalne v tem smislu, da niso omejene na določeno okolje in status 

posameznika - dom, delovno mesto...), kot tudi samorealizacijske potrebe po Maslowu. Tako je 

jasno, da model meri zadovoljevanje potreb in občutenje tega med zaposlenimi, torej klimo v 

organizaciji.  

2.4 Merjenje organizacijske klime v Sloveniji 

Pomembnosti organizacijske klime za dosežke v organizacijah so se v Sloveniji med prvimi 

začeli zavedati gospodarstveniki. Tako je leta 2001 na njihovo pobudo pod okriljem 

Gospodarske zbornice Slovenije potekalo  prvo merjenje organizacijske klime - projekt  SiOK 

za 26 uspešnih slovenskih podjetij (Vizovišek, 2002), nato pa še v letu 2002, 2003 in 2004, ko je 

v projektu sodelovalo že preko 90 podjetij (Biro Praxis, 2011). Po vsakem merjenju  je GZS 

organizirala konferenco in predstavila rezultate, zadnjič februarja 2005 za meritve v letu 2004 

(Gospodarska zbornica Slovenije, 2005). Na anketna vprašanja so bili možni odgovori na 5-

stopenjski lestvici Likertovega tipa, odgovori pa točkovani od 1 do 5. Merili so 15 dimenzij 

klime. Kazalci dimenzij klime so se za posamezna podjetja večinoma gibali med 3 in 4 (prav 

tam). To so relativno dobri rezultati. Zaradi majhnega števila podjetij, vključenih v raziskavo, ki 

so bila med uspešnejšimi podjetji v Sloveniji, rezultatov ni smiselno agregirati oz. posploševati 

kot kazalce klime v slovenskem gospodarstvu. Pomembni so predvsem za sama podjetja, katerih 

vodilni so se odločili za merjenje klime in so pripravljeni klimo izboljševati in situacijo 

spremljati v daljšem časovnem obdobju, kar terja tako spremembe v vodstvenih praksah kot 

pripravljenost nositi stroške in tvegati neljube rezultate merjenj klime dotične organizacije. Leta 

2006 je bila pod okriljem Ministrstva za zdravje RS izvedena raziskava organizacijske klime in 

zadovoljstva zaposlenih v zdravstvu (Splošna bolnišnica Brežice, 2006), prav tako z 

vprašalnikom SiOK. Sodelovalo je 25 slovenskih bolnišnic. Raziskavo so ponovili še v letu 

2007, ko je sodelovalo 20 bolnišnic (Simčič, 2008). Dimenzije klime v letu 2006 za bolnišnice 

so dosegale vrednosti pretežno med 2,7 in 3,7 (Splošna bolnišnica Brežice, 2006).V Sloveniji 

trenutno obstaja kar nekaj svetovalnih podjetij, ki nudijo storitve merjenja organizacijske klime 

in zadovoljstva zaposlenih ter svetujejo, kako upravljati s človeškimi viri, podjetja in druge 

organizacije pa se za te odločajo posamično. Obdobje gospodarske krize, ki še kar traja, ni ravno 

ugodno za izvajanje teh meritev - kriza je v mnogih podjetjih in drugih organizacijah klimo še 

poslabšala in vodilni se bojijo rezultatov, stroški merjenja pa so dodaten razlog, da se za 

merjenje ne odločajo.  
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3 ŠOLSKA KULTURA IN KLIMA 

Prvi, ki je omenjal kulturo šole, je bil ameriški sociolog Willard W. Waller (1932, v Peterson in 

Deal, 2002). V svojem delu Sociologija poučevanja iz leta 1932 pojasnjuje, da ima vsaka šola 

svojo kulturo, da je kultura šole težko spremenljiva in da šolske reforme ne morejo uspeti, če se 

ne začno pri učitelju (Van Houtte, 2005; Boyd, b.d.). Za današnji čas so bile njegove ugotovitve 

preroške, kratko življenje pa mu je preprečilo, da bi svoja opažanja temeljiteje raziskal in zato v 

svojem času ni dobil podpore in priznanja (Boyd, b.d.).  

Povod za raziskovanje šolske kulture v ZDA in Evropi so bile ugotovitve ameriških in angleških 

raziskovalcev sredi šestdesetih in v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, da je za izobraževalne 

dosežke učencev bolj kot izobraževanje odločilen njihov socialni izvor (Prosser, 1999), kar je 

pomenilo, da bi moralo biti tem učencem omogočeno, da bi  v šoli nadoknadili primanjkljaje 

domačega okolja - šola bi morala postati zanje bolj podporna.  

Kot že omenjeno, sta za raziskovanje šolske kulture angleške raziskovalce navdihnila 

Američana Halpin in Craft (1963; v Prosser, 1999), njun vprašalnik za organizacijsko klimo v 

šolah je adaptiral Finlayson (1970, 1973, v Prosser, 1999) v indeks šolske klime in ga uporabil v 

raziskavi sistema obveznih šol v Veliki Britaniji. Vendar se je šele z zahtevami po 

učinkovitejšem izobraževanju in raziskavo šolske kulture, poimenovane etos, Rutterja s 

sodelavci (1979, v Prosser 1999) v Veliki Britaniji, širom Evrope in tudi v ZDA začelo šolsko 

kulturo in klimo pojmovati kot pomembna dejavnika šolske učinkovitosti in zato vredna 

raziskovanja (Prosser, 1999; Schoen in Teddlie, 2008). Za uspešnost učencev  je pomembna tudi 

razredna klima, vendar pa so kljub sočasnosti in logični povezanosti področij raziskave na ravni 

šole in tiste na ravni razreda ostale povsem ločene (Fraser, 1989, v Van Houtte, 2005). K 

raziskovanju razredne klime sta pomembno prispevala Moos in Trickett, ki sta prva oblikovala 

instrument za merjenje razredne klime »lestvico razredne klime« (1974, v Schoen in Teddlie, 

2008), ki je, adaptirana (s strani Fraserja), še dandanes v uporabi. Moos navaja sledeče 

dejavnike, ki vplivajo na razredno klimo: šolsko in razredno (fizično) okolje, organizacija pouka 

(npr. velikost razredov), lastnosti učencev in lastnosti učitelja (Moos, 1979, v Bošnjak, 1997). 

Moos torej meni, da širše šolsko okolje, ki je del šolske kulture, vpliva tudi na razredno klimo, 

ne nakaže pa obratne poti in sicer, da bi razredna klima vplivala na šolsko klimo oz. kulturo. 

Praksa kaže, da je za to malo možnosti, če ne gre za sistematično, centralno pobujeno negovanje 

dobre razredne klime. Primer: če je le eden ali pa peščica učiteljev neke šole inkluzivno 
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naravnanih in pri pouku negujejo drugačen način dela, naklonjen učencem s posebnimi 

potrebami, se inkluzivna kultura ne bo kar sama od sebe razširila med učitelji, bodisi da gre za 

nepoznavanje dela kolegov in izoliranost  učiteljev pri pouku, vzrok je lahko v izogibanju 

dodatnim naporom, ki jih prinaša inkluzija, morda gre za predsodki do drugačnih, nepoznavanje 

inkluzivnih praks, pasivnost pri uvajanju novosti v svoje delu ali druge vzroke. Ker pa Hopkins 

(1994, v Schoen in Teddlie, 2008) predlaga, da se v okviru vizije (izboljšav šolske kulture) 

predvidi tudi spremenjen način dela v razredu, pomeni, da predvideva vpliv šolske kulture na 

razredno klimo. Z njim soglašata Schoen in Teddlie, so pa o vplivu šolske kulture na delo 

učitelja v razredu (in s tem klimo) prepričani tudi Booth in Ainscow (2002), Peterson in Deal, 

(2002) in drugi. Podobno pa menijo tudi domači strokovnjaki in sicer, da politična kultura preko 

šolskega sistema vpliva na kulturo posamezne šole, ta pa na klimo v razredu ( Zakrajšek, 1995; 

Bečaj, 2000; Marentič-Požarnik, 2002; Novak, 2003, 2006; Peček in Lesar, 2006, 2009). 

3.1 Spoznanja in teorije o šolski kulturi 

Za šolsko kulturo na vseh ravneh (makro – narod, mezzo – šolski sistem, mikro – šola), veljajo 

vse že omenjene značilnosti kulture socialnega sistema, elemente šolske kulture pa teoretiki 

praviloma povzemajo po Scheinu (2004) in tako npr. Peterson in Deal (2002), ki podpirata 

Scheinovo teorijo organizacijske kulture, navajata kot temeljne zgodovino šole in zgodbe iz 

preteklosti, predpostavke in prepričanja, vrednote in vizijo, rituale, norme, simbole ter 

arhitekturo/fizično okolje. Avtorja omenita, da je zanju šolska kultura to, kar je za nekatere 

šolska klima ali pa etos, torej kulturo šole do neke mere enačita s klimo in pojasnjujeta, da izraz 

klima označuje občutenje (orig. feeling) šole in ton, ki vlada v njej, občutenje povezanosti ter 

moralna vodila šole (prav tam, str. 9).  

Za temeljne norme šolske kulture pojmujeta Saphier in King (1985, v Buttler in Dickinson, 

1987) zaupanje, kolegialnost, visoka pričakovanja, eksperimentiranje,  podporo, negovanje 

tradicije, odprto in pošteno komunikacijo, participacijo pri odločanju, skrb, priznanje, 

proslavljanje dosežkov, humor ter zaščito pomembnih podatkov in dejstev.  

Butler in Dickinson (1987) sta ob raziskovanju šol ugotovili, da so prakse, skupne dobrim 

šolam, sledeče: poudarjajo pomembnost učenja, vodstvo angažirano skrbi za predmetnik, 

kurikul temelji na jasnih ciljih in smotrih, obstajajo visoka pričakovanja glede kvalitete pouka, 
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učitelji se konstantno trudijo za izboljšave pri poučevanju, šolsko okolje je prijetno za učenje in 

starši so vključeni v življenje in delo šole.  

Fletcher (2003) poudarja, da učenci igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju šolske kulture in 

meni, da brez vključevanja učencev v projekte izboljšav na šoli, le-ti ne morejo uspeti. Pri tem je 

potrebno učence ne le informirati o spremembah, temveč upoštevati tudi njihove pobude in 

predloge ter se z njimi posvetovati in usklajevati (prav tam). 

Teoretiki organizacijske in šolske kulture poudarjajo pomembnost ritualov in praznovanj 

uspehov za kulturo organizacije oz. šole. DuFour (1998) vidi prednosti praznovanj v tem, da 

posamezniki čutijo sprejetost in dobijo priznanje za svoje delo; praznovanje dosežkov podkrepi 

vrednote organizacije, saj z živimi primeri sporoča, kaj je vredno in katere aktivnosti so 

zaželene; praznovanje uspehov daje motivacijo in sporoča ostalim, da se je vredno truditi, saj 

bodo poplačani s priznanjem; praznovati pa je tudi zabavno, saj zabava sodi v vsako, še tako 

učenju zavezano okolje.  

Peterson in Deal (1998) imenujeta šolsko kulturo toksično, če je osebje šole nepovezano, če se  

namen, služiti učencem, sprevrže v namen, služiti odraslim in če v šoli vladajo negativne 

vrednote in brezup. Tudi dobre šole imajo lahko del oz. subkulturo, ki je toksična, bodisi da gre 

za skupino učiteljev,  drugega osebja v šoli ali pa staršev, ki širijo negativnost. Šolsko kulturo, v 

kateri vlada močna skrb za učence, avtorja poimenujeta  na učence usmerjena kultura;  kulturo, 

v kateri vsi predano delajo za skupni cilj pa tudi močna kultura (prav tam). Kot močno, pozitivno 

kulturo šol Peterson in Deal (1998) vidita takšno, kjer se osebje zaveda svojega poslanstva, kjer 

učitelji poučujejo s srcem, kjer vladajo norme kolegialnosti, izboljšav in trdega dela, se vsi 

spoštujejo in proslavljajo dosežke učencev, inovativnost učiteljev in predanost staršev; kjer se 

širijo in dajejo podporo zgodbe o uspehih iz preteklosti ter je veselja, humorja in uspehov v 

izobilju (prav tam). »Močne pozitivne kulture so kraji, kjer je kolektiv poenoten v tem, kaj je 

pomembno, kjer vlada etos skrbi in vsesplošna predanost pomoči učencem pri učenju«  (prav 

tam, str. 28). 

Peterson in Deal (2002) pojasnjujeta vsebino in pomen posameznih elementov šolske kulture in 

klime kot so vrednote, prepričanja, norme, predpostavke, vizija in poslanstvo šole, rituali, 

zgodovina, tradicija in zgodbe iz preteklosti ter arhitektura in simboli ter zakaj jih je potrebno 

negovati.  
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 Vrednote so bistvo (orig. core) tega, kar v šolah pojmujejo kot pomembno in vredno, 

dobro oz. cenjeno, zato pomembno vplivajo na odločitve (prav tam). Vrednotni sistem 

obsega standarde kakovosti in pojmovanje odličnosti (v poučevanju, znanju, odnosih).  

 Prepričanja  so predstave in razumevanje svojega okolja, so zavestno ohranjeni 

kognitivni pogledi na resnico in realnost (Otto, 1989, v Peterson in Deal, 2002). Tako je 

npr. v šoli razširjeno prepričanja o učiteljevi odgovornosti za napredek učencev.  

 Norme so nenapisana pravila, za katera se pričakuje, da jih bodo vsi spoštovali in se 

tičejo obnašanja, oblačenja, medsebojne komunikacije in drugih aspektov šolskega 

vsakdana.  

 Predpostavke so podzavestni sistem prepričanj, predstav in vrednot, ki prav tako 

pomembno vplivajo na odločitve.  

 Rituali  in ceremoniali so zunanji izraz šolske kulture. So procesi, nekateri tudi dnevna 

rutina, a z globljim pomenom. Če so ti povezani s poslanstvom šole, kot je npr. svečan 

sprejem novincev ob začetku šolskega leta, negujejo občutek povezanosti cele šolske 

skupnosti. Ceremoniali, kot so praznovanja uspehov učencev, učiteljev in staršev, še 

posebej krepijo občutek sprejetosti in so nevidno lepilo, ki povezuje šolo. Ti simbolični 

dogodki pomagajo šolskemu osebju, da se lažje prebija skozi dnevno rutino in zahteve 

poučevanja, negujejo duh profesionalnosti, skrbi in tovarištva .  

 Zgodovina šole in zgodbe iz preteklosti dajejo kolektivu temelj, varnost, če to obujajo in 

negujejo, saj brez korenin organizacija pogosto tava brezciljno, ponavljajoč napake iz 

preteklosti (prav tam). Posebej pomembno je poznavanje zgodovine šole za vodje oz. 

ravnatelje, saj je kultura šole z vsemi svojimi značilnostmi prav plod njene zgodovine. 

Uspešne šole cenijo dediščino in obujajo zgodovino, ki jih je pripeljala do uspeha, manj 

uspešne pa naj bi se iz preteklih napak učile za prihodnost (prav tam).  

 Arhitektura in fizično okolje imata močan vpliv na čustveno stanje ljudi. Arhitektura, ki 

je optimalna za učenje in poučevanje - urejena zunanjost, svetli, zračni, urejeni prostori, 

dajejo zadovoljstvo in varnost, saj sporočajo, da v šoli vlada red. S slogani, simboli, 

priznanji in izdelki učencev okrašena notranjost šole pa še dodatno vzbuja ponos, 

povezanost, sprejetost in motivira za delo. Peterson in Deal (prav tam) sta v pričujočem 

delu pripravila tudi napotke za prepoznavanje obstoječe kulture (bodisi da je pozitivna, 

bodisi negativna oz. toksična) in predloge aktivnosti za izboljšanje. 
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Šolsko kulturo je raziskoval tudi D. Hargreaves. Opredelil je štiri tipe šolske kulture: 

tradicionalno kulturo, socialno kulturo, kulturo tople grede in anomično
3
 kulturo (Hargreaves, 

1994, v Stoll, 1999). Po Hargreavesu je šolsko kulturo mogoče opredeliti po dveh dimenzijah - 

instrumentalni in odnosni. Instrumentalna predstavlja stopnjo nadzora in storilnost, odnosna pa 

kakovost medsebojnih odnosov v kolektivu (Hargreaves, 1999).V šolah s tradicionalno kulturo, 

je kolektiv naravnan storilnostno, skrb za medsebojne odnose pa je zanemarjena. Storilnostni 

pritiski in strogi red dajeta kulturi pridih formalnosti in neprijaznosti (Hargreaves, 1999). V 

takšni kulturi vladajo visoka pričakovanja glede akademskih dosežkov učencev. Ti so pod 

pritiskom, da dosežejo pričakovane učne rezultate, vendar imajo pri tem le šibko podporo 

učnega osebja, saj vladajo med njimi hladni, formalni odnosi (prav tam). Bečaj (2000) primerja 

takšno šolsko kulturo z zaporniško kulturo. V šolah s socialno kulturo je storilnostni pritisk 

nizek, poudarek pa je na dobrih medsebojnih odnosih. V takšni šoli prevladuje umirjeno in 

sproščeno vzdušje in je zabavno; učni dosežki niso med glavnimi cilji oz. prioritetami šole; v 

takšni šoli je poudarjena skrb za celostni razvoj otroka (Hargreaves, 1999). Šole s kulturo tople 

grede imajo visoko socialno kontrolo in storilnostni pritisk ter so dokaj zaprte. Čeprav gre za 

dobro povezanost kolektiva, pa ta kultura zaradi storilnostnega pritiska povzroča nelagodje in 

celo anksioznost med učitelji in učenci. V šolah z anomično kulturo ne poudarjajo niti 

uspešnosti, niti ne skrbijo za dobre medsebojne odnose. To so šole, na katerih se vsi borijo za 

preživetje. To je kultura z nizko moralo, ki deluje izrazito ogrožajoče. Hargreaves omenja še 

peto vrsto šolske kulture, kulturo učinkovitih šol z optimalno socialno povezanostjo in 

optimalno kontrolo, z relativno visokimi pričakovanji in podporo za doseganje zadanih 

standardov (Hargreaves, 1995; v Stoll, 1999). Avtor opozarja, da v realnem življenju šolske 

kulture niso čisti tipi, ampak so blizu oz. nekje vmes med navedenimi tipi kultur (prav tam).  

Dyson idr. (2003/2004, v Lesar, 2006) omenjajo inkluzivno kulturo šol in jo pojmujejo kot 

takšno šolsko kulturo, kjer obstaja med osebjem konsenz o vrednotah spoštovanja različnosti. 

To udejanjajo tako, da nudijo vsem učencem optimalne izobraževalne možnosti ob visoki 

                                                 

3
 »Anomija je socialno stanje, v katerem se kolektivno zavedanje zmanjšuje in postanejo vedenjski cilji nejasni, ker 

se v celotni združbi zmanjšuje moralna drža« (Lamnek, 1994, v Boemisch,1999, str. 18). Tendence anomičnega 

razvoja v družbi po mnenju Duerkheima nastajajo kot posledica intenzivnih gospodarskih vzponov in padcev. Na 

individualni ravni se anomična družba izraža v izgubi orientacije pri posameznikih, česar ne smemo razumeti kot 

individualen problem, ampak kot strukturno vplivano stanje (Boehnisch, 1999).  



 

33 

stopnji sodelovanja osebja šole in skupnega reševanja problemov (prav tam). King pojasnjuje 

inkluzivno izobraževanje kot tisto, kjer imajo vsi učenci, neglede na svoja močna in šibka 

področja ter primanjkljaje, občutek pripadanja skupnosti učencev, učiteljev in osebja šole 

(Carreiro King, 2003). Booth in Ainscow sta razvila model kazalcev šolske prakse, ki vodijo do 

inkluzivne naravnanosti šol (Booth in Ainscow, 2002). Pojem inkluzija po njunem mnenju 

vključuje: 

 Enakovrednost učencev in osebja šol. 

 Povečevanje sodelovanja učencev (oz. zmanjševanje njihove izključenosti) v 

kulturnih dejavnostih, kurikulu in šolski skupnosti. 

 Prestrukturiranje kulture, politike in prakse šole tako, da ustrezajo različnosti 

učencev. 

 Zmanjševanje ovir za učenje in sodelovanje za vse učence, ne le tiste z zmanjšanimi 

sposobnostmi (orig. impairments) ali tiste, ki so kategorizirani kot otroci s 

posebnimi  

 izobraževalnimi potrebami (orig. special educational needs). 

 Učenje iz poskusov, da bi premagali ovire za dostopnost  in participacijo določenim  

 učencem, kar bi pomagalo tudi širše, vsem učencem.  

 Sprejemanje različnosti učencev kot podporni dejavnik učenja, ne pa kot problem. 

 Priznavanje pravice učencem, da se izobražujejo v svojem lokalnem okolju. 

 Izboljševanje šol tako za osebje kot za učence. 

 Poudarjanje vloge šol tako pri oblikovanju širše skupnosti in razvoju vrednot, kot pri  

 povečevanju dosežkov.  

 Gojenje podpornih medsebojnih odnosov šol s skupnostjo. 

 Prepoznavanje inkluzije v izobraževanju kot enega od vidikov inkluzije v družbi 

(prav tam). 

Avtorja poudarjata, da je bistvo inkluzije minimiziranje vseh ovir za učenje in to za vse učence 

(Booth in Ainscow, 2002). V okviru inkluzivne politike na državni ravni je Velika Britanija njun 

model za izboljšave šol z naslovom Kazalci inkluzivnosti: razvijanje učne in socialne 

participacije v šolah (orig. Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in 

Schools) kot vodilo priporočila vsem šolam. Model, zasnovan leta 2000, so začeli uvajati tudi 

po šolah v številnih evropskih državah, med drugim na Finskem, Norveškem, v Nemčiji  in 
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širom po svetu, od Egipta, Maroka, Eritreje, Libanona, Indije pa vse do Avstralije in Nove 

Zelandije (Booth, 2005). Ta dandanes še pridobiva na veljavi. 

(Nov) koncept/model šolske kulture predlagata Schoen in Teddlie (2008). Izpeljala sta ga iz 

Scheinovega modela kulture s tremi nivoji (vidno/fizično okolje, vrednote in prepričanja na 

zavedni ravni ter prepričanja na nezavedni ravni), s tem da pojmujeta drugo raven v celoti kot 

klimo, ki je torej zavedni del kulture.  

Slika 2: Šolska kultura 

 

 

 

 

Vir: Schoen in Teddlie, 2008. 

Schoen in Teddlie  (2008) na osnovi obstoječih dognanj drugih raziskovalcev povzameta 4 

dimenzije šolske kulture in sicer:  

 Profesionalna orientacija šole (I), 

 Organizacijska struktura šole (II),  

 Kakovost učnega okolja šole (III) in  

 Na učence usmerjeno delovanje osebja šole (IV). 

Te dimenzije umeščata v drugo in tretjo raven šolske kulture, medtem ko za prvo raven – fizično 

okolje, ki ga ne smatrata za dimenzijo kulture, pojasnita, da ta le na drug način -  v fizični obliki 

predstavlja vrednote in prepričanja kolektiva. Tako je jasno, da so vse štiri dimenzije kulture 

zastopane v vseh treh ravneh kulture po Scheinu (Schoen in Teddlie, 2008). Avtorja predlagata 

novo definicijo šolske kulture in sicer je šolska kultura celota temeljnih (nezavednih)  

predpostavk/prepričanj in deklariranih vrednot, ki so inkorporirane oz. obstajajo v 

profesionalni orientaciji šole, organizacijski strukturi šole, kakovosti šolskega okolja in 

Ravni šolske kulture 

1.Simboli šolske kulture  (fizično okolje, vidni simboli) 

2. Šolska klima (deklarirana  prepričanja) 

3. Šolska kultura (temeljna prepričanja na nezavedni ravni) 
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usmerjenosti kolektiva na učence in s tem določajo norme, tradicijo in procese v posamezni šoli 

(prav tam).  

Schoenovo in Teddlija (2008), ki sta (na osnovi spoznanj drugih raziskovalcev) prepričana v 

moč in vpliv šolske kulture na uspešnost učencev, zanima, če in kako se da kulturo oz. njene 4 

dimenzije spreminjati. Menita, da te štiri dimenzije vključujejo zadovoljevanje potreb in sicer 

prva in druga - (I.) Profesionalna orientacija in (II.) Organizacijska struktura potrebe učiteljev in 

ostalega osebja šole, tretja in četrta - (III.) Kakovost šolskega okolja in (IV.) Na učence 

usmerjeno delovanje pa potrebe učencev in staršev.  

Avtorja menita, da je za izboljšave v šolah potrebno vplivati na vse dimenzije klime in 

povzemata predloge po Hopkinsu (1994, v Schoen in Teddlie, 2008, str. 146): šolska kultura se 

bo izboljšala, (1) če se osebje stalno profesionalno razvija (vpliv na I. dimanzijo), (2) če se vsi 

počutijo vključene v dogajanje na šoli - učitelji in ostalo osebje, učenci, starši (vpliv na II. in IV. 

dimenzijo), (3) če ima šola vizijo, realizacija pa ni naložena le eni osebi, npr. vodji, ampak k 

njej prispevajo vsi akterji v šoli (vpliv na vse dimenzije kulture), (4) če v šoli poteka aktivna 

koordinacija ukrepov za izboljšave, ki daje ljudem občutek vključenosti v dogajanje, za kar je 

potrebna tudi dobra komunikacija (vpliv na I. in II. dimenzijo), (5) če šola oz. kolektiv spozna, 

da sta preverjanje dela in refleksija pomembna procesa za šolske izboljšave in s takim načinom 

lažje v kolektivu dosežejo soglasje o potrebnih spremembah za dosego razvojnih prioritet, imajo 

pa tudi vpogled v uspešnost doseganja ciljev (vpliv na I. in IV. dimenzijo) in (6) če je šolski 

kolektiv preko načrtovanja razvoja sposoben povezati svoje aspiracije po učnih dosežkih z 

ostalimi prioritetami (vsestranskim razvojem učenca in ne le akademskim) in usmerjati  k 

postopnemu doseganju teh prioritet z usklajevanjem in izboljšavami dela pri pouku (vpliv na I. 

in III. dimenzijo).                                                                                            

3.2 Dobra oziroma optimalna kultura šol 

Iz navedenih spoznanj in teorij sledi, da so v šolah z »optimalno« kulturo sprejeti vsi učenci in 

je različnost učiteljem izziv; med vsemi vlada spoštovanje in občutek pripadnosti; tu se odvija 

dobro sodelovanje med učitelji, učenci, osebjem šole ter starši in tudi širšo skupnostjo. Učitelji 

so predani delu, skrbi za učence in tudi svojemu strokovnemu razvoju, saj vladajo v takšni 

kulturi visoka pričakovanja in standardi. V odločanje o elementih vzgojno- izobraževalnega 

procesa (kurikul, ocenjevanje, metode poučevanja, vzgojna sredstva idr.) so vključeni vsi akterji 
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- učitelji, učenci in starši. V šoli z »optimalno« kulturo so učenci, učitelji in drugo osebje šole 

ter starši nagrajeni s priznanjem. Kljub zavezanosti izobraževanju je v takšni kulturi prostor tudi 

za praznovanja, veselje in zabavo. 

3.3 Dejavniki, ki vplivajo na kulturo in klimo šol 

Kot dejavnike, ki vplivajo na šolsko kulturo in posledično tudi na klimo, teoretiki poudarjajo 

zgodovino in tradicijo, šolsko okolje v najširšem smislu (politiko in politično kulturo, šolski 

sistem z zakonodajo, šolske institucije) ter akterje v šolskem okolju – učence, zaposlene, starše, 

kot ključne pa vodje šol (Peterson in Deal, 1998). V Evropi in po svetu so nacionalni šolski 

sistemi zelo različni ne glede na podobno gospodarsko razvitost in demokratični politični sistem. 

Kaže, da so bolj, kot ta dva dejavnika za razvoj šolstva odločilne zgodovinske okoliščine, v 

katerih se je to porajalo. 

3.3.1 Zgodovinski vpliv na šolske sisteme nekaterih evropskih držav in ZDA 

Poznavanje zgodovine šolstva je ključno za razumevanje obstoječih sistemov izobraževanja 

(Medveš, 1991), vpogled v zgodovino oz. šolsko tradicijo pokaže, da je njun vpliv na šolski 

sistem ter kulturo in klimo šol močnejši, kot bi pričakovali. O tem pričajo šolski sistemi s 

temeljem v javnem šolstvu habsburške monarhije. Pri tem ne gre le za šolske sisteme 

postsocialističnih vzhodnoevropskih držav z zgodovinsko nedemokratično politično tradicijo
4
 

temveč tudi za avstrijski šolski sistem, razvijajoč se v demokratičnem političnem okolju. 

Začetki javnega šolstva v vzhodni in delu srednje Evrope, vključno z našim ozemljem, segajo v 

obdobje avstrijske cesarice Marije Terezije, ki je z razglasitvijo prvega osnovnošolskega zakona 

in s tem splošne šolske obveznosti leta 1774 postavila temelje šolskim sistemom nekdaj 

podložnih dežel današnje vzhodne in srednje Evrope ter Balkana.  

                                                 

4
 Novak (2003) pojasnjuje, da je ne/avtonomnost šole povezana z ne/demokratično tradicijo v  posamezni državi. 
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Avstrijska šolska zakonodaja je že od svojih začetkov v času razsvetljenskega absolutizma 

temeljila na konceptu neposredne avtoritete države v šolstvu in je pojmovala šolo kot državno 

ustanovo (Medveš, 1991). Po navedbah Medveša je bilo šolsko delo v Avstriji še tudi pred 20 

leti v celoti in zelo podrobno regulirano z obširno zakonodajo ter so zakoni, pravilniki, uredbe in 

odredbe urejali ne le formalno - pravnih okvirov delovanja šole, temveč tudi vsebinsko, učno, 

vzgojno, izobraževalno, torej tudi strokovno pedagoško doktrino (prav tam, str. 72). Zaradi 

značilne rigidnosti šolskih sistemov se da sklepati, da tudi danes ni kaj bistveno drugače.  

To nakazujejo tudi raziskave. Štrajn in Sardoč (2006), ki v primerjalni študiji avtonomnosti v 

šolstvu v evropskih državah ugotavljata, da je izrazito več avtonomije v državah z demokratično 

tradicijo (npr. v Veliki Britaniji, Švedski, Finski), po drugi strani pa je tudi očitno, da se je 

tradicija centraliziranega šolstva v državah na ozemlju nekdanje Avstro-Ogrske ohranila vse do 

danes, saj je bistveno manj avtonomnosti zaznati ne le v nekdaj nedemokratičnih socialističnih 

vzhodno-evropskih državah, temveč tudi v Avstriji (Štrajn in Sardoč, 2006). O šibki  

avtonomnosti ravnateljev avstrijskih osnovnih šol priča med drugim tudi mednarodna raziskava 

TALIS (Sardoč, Klepac, Rožman, Vršnik Perše in Brečko, 2009), kjer je Avstrija po 

avtonomnosti ravnateljev osnovnih šol med 23 državami na nezavidljivem 21. mestu. 

Medveš navaja kot izrazito drugačno britansko in ameriško šolsko zgodovino (Medveš, 1991). 

Gre za visoko stopnjo decentraliziranih šolskih sistemov. V  Veliki Britaniji, še bolj pa v ZDA 

je bil boj za javno šolo ves čas povezan z bojem za nacionalna in predvsem verska načela (prav 

tam). Javni sistem v ZDA je podpiral le eno versko usmeritev, kar pa staršem drugih 

veroizpovedi ni bilo po godu. Starši so menili, da jim je zaradi dolžnosti obveznega šolanja v 

javnih šolah z drugačno veroizpovedjo kršena ustavna pravica svobode mišljenja. Ustavni odlok 

iz leta 1925 je zato vsako šolanje legaliziral kot obliko javnega šolanja, tako tudi šolanje na 

domu. Od tedaj država ni imela oz. nima več ekskluzivne pravice vzgajati in izobraževati. Mora 

le omogočiti, da ima otrok možnost opraviti izpite. Te izpite v ZDA nudijo državne kot tudi 

privatne komisije (prav tam). Tako se šolski zakoni omejujejo le na dve področji in sicer na 

določitev pogojev za pridobivanje javnih kvalifikacij in na financiranje šolstva ter nadzora 

porabe sredstev (prav tam). 

Tudi anglosaksonski tip šolstva je zgodovinsko močno decentraliziran (Lesar, 2006) Nacionalna 

zakonodaja Velike Britanije določa poleg financiranja predvsem stopnje in vrste izpitov, kar 

pomeni, da so posredno varovani standardi znanja in s tem tudi standardi pouka. Šolstvo urejajo 
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na osnovi državne zakonodaje tri lokalne šolske uprave in sicer za Anglijo, Škotsko in Wells. 

Do zadnje reforme leta 1988 je bilo med drugim tudi oblikovanje kurikula stvar šole, od tedaj pa 

je uveden nacionalni kurikul, a to predvsem zaradi vključevanja Velike Britanije v mednarodne 

raziskave znanja TIMSS in PISA (prav tam).  Tako se že sliši, da je kurikul prenatrpan z 

vsebinami in procesi in da onemogoča poglobljeno poučevanje in učenje (Hopkins, 2007). 

Po decentraliziranem šolskem sistemu je znana tudi Finska. Za finsko družbo je značilno, da je 

relativno brezrazredna; v njej vladajo visoka stabilnost, zaupanje in konsenz, kar daje tudi 

močno podporo šolstvu (Hopkins, 2007, str. 45). Na Finskem ima šolstvo podporo vseh 

družbenih sfer. To je zgodovinsko pogojeno, saj je po tem, ko se je Finska leta 1917 

osamosvojila izpod Rusije, šolstvo imelo vodilno vlogo pri oblikovanju nacionalne identitete kot 

tudi nacionalnega in osebnega napredka (prav tam).  Na Finskem se nacionalni cilji in norme 

vzgoje in izobraževanja določijo na državni ravni, podrobnejši kurikul pa se razvija v šolah v 

sodelovanju z lokalno skupnostjo. Zaupanje v učitelje, ki so visoko izobraženi z obvezno 

podiplomsko izobrazbo in so obravnavani kot strokovnjaki za razvoj kurikula, je zelo močno 

(prav tam). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

4 ŠOLSKA KULTURA IN KLIMA V SLOVENSKIH ŠOLAH 

Kot velja na splošno za organizacije, so dejavniki, ki vplivajo na šolsko kulturo (in posredno 

tudi na klimo) zgodovinski razvoj šolstva, zunanje okolje, zgodovina posamezne šole, 

poslanstvo in vizija šole, vodenje in notranja organiziranost. Zunanje okolje predstavlja šolski 

sistem v najširšem smislu - zakonodajo ter institucije za razvoj in spremljanje šolstva, pa tudi 

politična kultura. Zaradi posebnega poslanstva zaposlenih v šolah - izobraževati in vzgajati, 

lahko sklepamo, da imajo na kulturo in klimo šole vpliv tudi zaposleni - predvsem učitelji. 

Poleg tega pa so soustvarjalci kulture in klime tudi učenci oz. dijaki, ki v šolo vnašajo vrednote 

svojega socialnega okolja.  

Zunanje okolje vpliva na šole v drugačnem smislu in na drugačen način kot na profitne 

organizacije. Če je za slednje v pogojih svobodne konkurence na trgu prilagajanje spremembam 

zunanjega okolja nuja, pa je za javne šole v Sloveniji nujno in obvezno predvsem to, da sledijo 

šolski zakonodaji. Šolski sistem v Sloveniji je bil centraliziran tako v socialističnem obdobju 

(Medveš, 1991), kot je še sedaj (Novak, 2003; Štrajn in Sardoč, 2006). Nekateri indikatorji 

kažejo, da sistem ni ustrezno učinkovit oz. optimalen niti na izobraževalnem niti na vzgojnem 

področju. V šolah pridobljeno znanje ni trajno (Marentič-Požarnik, 2001), večina učiteljev pa 

meni, da nedisciplina in nasilje v šolah naraščata (Mugnaioni-Lešnik, Koren, Logaj in Brejc, 

2009).   

4.1 Zgodovinski temelj slovenskega šolstva  

Kot že omenjeno, ima slovenski šolski sistem temelj v avstrijski in kasneje avstroogrski šolski 

tradiciji (Schmidt, 1988a; Medveš, 1991; Peček, 1998). Naše šolstvo zgodovinsko »... temelji na 

jasno opredeljenem konceptu neposredne avtoritete države v šolstvu« (Peček, 1998, str. 9). Prvi 

avstrijski osnovnošolski zakon iz leta 1774, cesarice Marije Terezije,  je poleg celotne 

organizacije šolstva predpisoval tudi Felbigerjevo metodno knjigo, ki določa način pouka v šoli 

- torej je že začetna zakonodaja predpisovala nekakšno specialno metodiko oz. didaktiko 

(Medveš, 1991).  

Zakaj je ravno v 18. stoletju v Avstriji, kakor tudi v sosednji Prusiji prišlo do uzakonjenja javne 

osnovne šole, pojasnjuje Pečkova (1998) na eni strani skozi prizmo razsvetljenskega 

absolutizma, saj naj bi razsvetljenske ideje oblikovale in usmerjale absolutistično politiko in na 
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drugi strani s takratnim razvojem formalnih birokratskih institucij, ko je država, ki je poleg 

širitve kompetenc na drugih področjih družbenega življenja posegla tudi na področje šolstva in 

si s tem zagotovila izvajanje svoje avtoritete. Je pa še tretji dejavnik in to je potreba države po 

socialni kontroli in želja po krepitvi državne moči v večnacionalni državi (prav tam).  

4.1.1 Šolstvo na Slovenskem pred obdobjem Marije Terezije  

Na ozemlju z večinskim slovenskim prebivalstvom je bilo do uzakonjenja osnovnošolske 

obveznosti leta 1774 malo šol. Razlog je bila revščina, za preživetje pretežno ruralnega 

prebivalstva so morali delati tudi otroci, šole pa so bile poleg tega še plačljive (Schmidt, 1988a). 

Ustanavljanje šol je bilo prepuščeno Cerkvi ter mestnim in trškim občinam (prav tam).  

Schmidt navaja, da je v mestih učitelja običajno najemala in odpuščala mestna oblast v soglasju 

z mestnim župnikom, ki mu je ta pravica ostala še iz časov protireformacije, ko je moral 

preverjati učiteljevo pravovernost. Župnik je učitelja lahko zaposlil tudi pri delu v cerkvi, kar je 

bilo za učitelja dodaten vir prihodkov, saj od borne plače, ki jo je dobil delno od mestne oblasti, 

delno od župnika in delno od staršev, ni mogel preživeti (Scmidt, 1988a). Poučeval je župnik ali 

cerkovnik, pouk pa je bil praktičen. Sicer pa je bil v drugi polovici 18. stoletja že v vsaki boljši 

družini domači učitelj (prav tam). Država se je v šolstvo le redko vmešala; tak primer je bil 

konec 16. stoletja, ko je z različnimi odloki prepovedala protestantske šole in poučevanje 

protestantskim duhovnikom in se postavila na stran katoliške cerkve (Peček, 1998).  

4.1.2 Priprava reforme šolstva na zahtevo cesarice Marije Terezije 

Habsburška monarhija je bila ob prihodu na prestol cesarice Marije Terezije leta 1740 zaostala 

agrarna dežela. Cesarica je bila primorana prenoviti in posodobiti državni aparat. Postopoma je 

izvedla številne reforme - vojaško, upravno, gospodarsko, sodno in socialno, s podporo Cerkve 

pa tudi cerkveno in šolsko (Čepič idr., 1979). 

Kot prvo intervencijo cesarice v šolstvo Schmidt (1988a) navaja patent iz leta 1765, s katerim so 

bile uvedene predilske šole in s tem delna šolska obveznost. Kmalu za tem, leta 1770 je cesarica 

z dekretom razglasila šolo v habsburški monarhiji za »politicum«, za zadevo v pristojnosti 

države. S tem je bilo Cerkvi prepovedano najemati in odslavljati učitelje-cerkovnike tam, kjer 

sta bili ti vlogi ločeni (prav tam).   
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Kot prva stopnja splošne reforme osnovnošolskega izobraževanja v habsburški monarhiji je bila 

na Dunaju leta 1771 ustanovljena prva normalka za izobraževanje učiteljev (Peček, 1998). 

Šolsko reformo v habsburški monarhiji je pripravil (in nato tudi izpeljal) Johan Ignaz Felbiger, 

pred tem opat v Saganu, v Šleziji (Schmidt, 1988a). Za reformo šolstva se je na Dunaju navdušil 

Blaž Kumerdej in leta 1772 predložil vladi načrt za reformo na Kranjskem  (Schmidt, 1988a, str. 

168). Sledila je uvedba javnega šolstva v habsburški monarhiji in s tem tudi na Slovenskem. 

Tabela 6: Uvedba javnega šolstva v habsburški monarhiji 

 Mejniki Duh časa Novosti v šolstvu Položaj  učiteljev 

Prvi 

osnovnošolski 

zakon 1774 

Habsburška monarhija, agrarna; 

cesarica Marija Terezija  

(1740-1780);  

prosvetljenski absolutizem; ostanki 

reformacije. 

6-letna  osnovnošolska 

obveznost, ni šolnine; 

(nove) javne osnovne šole: 

trivialke, glavne šole, normalke; 

predpisana metoda, vsebina, 

učbeniki; 

priporočen pouk tudi v 

materinščini. 

Nastavlja jih posvetna oblast; 

obvezna izobrazba – normalka 

ali učiteljski tečaj; 

nadzorovani; 

slabo plačani, revni, za 

preživetje še cerkovniki; 

poklic neprivlačen. 

Spremembe v  

šolstvu  

1780 - 1790 

 Jožef II, sin Marije Terezije (1780-

1790);  

splošni zemljiški davek; 

francoska revolucija (1789).  

Pospešena gradnja šol; 

uveden šolski patronat, šolnina; 

obvezen izpit za šolske 

nadzornike.   

Nadzorovani;  

slabo plačani,  

živeli v bedi. 

Drugi 

osnovnošolski 

zakon 1805 

Franc I. Avstrijski 

(1792-1935), dežela še agrarna,   

postopna industrializacija,  nov 

delavski razred, krepitev buržoazije; 

vojna z Napoleonom, 1809-1813 

Ilirske province. 

Ferdinand I (1935-1848) in 

Metternichov absolutizem; marčna 

revolucija 1848. 

 

Vodstvo in nadzorstvo šol  spet 

v rokah duhovnikov (kot 

posledica francoske revolucije), 

razen v vmesnem času Ilirskih 

provinc;  

v Ilirskih provincah poudarek 

na slovenščini v šoli, župani 

nadzorovali šole; te financirane 

iz bornih krajevnih virov in 

propadale. 

Slab finančni položaj, a se 

prebujali in borili za svoje 

pravice. 

 

Ob marčni revoluciji 1848 

pridobili nekaj avtonomije in 

pravico do zborovanj. 

 

Zborovanja postala obvezna in 

učitelji tam nadzorovani. 

Tretji 

osnovnošolski 

zakon 1869 

Franc Jožef I. (1848-1916); 

zemljiška odveza, 

industrializacija, kapitalistični 

produkc. odnosi; 

oktroirana ustava 1851 ukinjena,  

obnovljen absolutizem. Cerkev 

zaveznica, konkordat z Vatikanom 

1855; 

1861 ustava; 

1867  Avstro-Ogrska. 

8-letna osnovnošolska 

obveznost; osnovna šola enotna 

- ni več delitve  na trivialke, 

glavne šole in normalke; 

Cerkev manj moči v šolstvu;  

posvetni nadzorniki; 

zagotovljeno financiranje šol; 

predpisan šolski in učni red 

1870., naknadno še učni načrti. 

S konkordatom  učitelji 

podrejeni Cerkvi;   reforma 

1869. - učiteljski poklic postal 

samostojen;  po reformi še ni 

učnih načrtov, učitelji 

avtonomni pri poučevanju, 

kasneje vsebine podrobno 

predpisane in tudi učbeniki,  

učitelji  omejeni, nadzorovani, 

nezadovoljni. 

Viri: Schmidt 1988a, 1988b, 1988c; Peček, 1998; Čepič idr., 1979, Žnideršič, 1988.  
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4.1.3 Obvezna osnovna šola na Kranjskem - prvi osnovnošolski zakon leta 1774 

S Splošno šolsko naredbo je cesarica Marija  Terezija v habsburški monarhiji leta 1774 uvedla 

6-letno osnovnošolsko obveznost. S tem je uzakonila javno šolstvo v monarhiji in ga ločila  od 

Cerkve (Schmidt, 1988a). 

Z  obveznim obiskovanjem pouka za otroke od 6. do 12. leta je Avstrija postala ob Prusiji druga 

država v Evropi, ki je od svojih podanikov zahtevala obvezno obiskovanje osnovne šole. V 

Prusiji je Friderik II. obvezno osnovnošolsko izobraževanje predpisal za protestante, živeče na 

podeželju, že leta 1763, dve leti kasneje, leta 1765 pa je osnovnošolsko obveznost razširil na vse 

prebivalstvo (Peček, 1998). Za primerjavo - Anglija, v tem času najbolj industrijsko razvita 

država, je obvezno šolanje uvedla šele leta 1891 (Milharčič Hladnik, 1995). Pred tem so za šole 

skrbele cerkvene organizacije in filantropična združenja brez državnega nadzora in finančne 

pomoči (prav tam). 

Ustanavljanje šol na Kranjskem je šlo počasi in tudi obisk pouka na podeželju je bil slab. 

Naredba je predvidela tri vrste osnovnih šol. Vsaka podeželska župnija in vsako mesto so morali 

imeti vsaj eno trivialko. Te so bile namenjene nižjemu sloju. V njih so učitelji poučevali branje, 

pisanje, računanje in verouk. Učenci po 12. letu starosti niso smeli nadaljevati šolanja (Peček, 

1998). Glavne šole, namenjene otrokom srednjega sloja, so pripravljale učence za vpis v 

gimnazijo in za opravljanje dela trgovcev, rokodelcev ali uradnikov. Zato je bil predmetnik 

razširjen še na nemščino, latinščino, prirodopis, geografijo, geometrijo, stavbarstvo, mehaniko 

in risanje. Glavna šola naj bi bila vsaj ena v vsakem okrožju (prav tam). Podobno zahtevne pa so 

bile normalke, ki so, tako kot glavne šole, izobraževale za nadaljnji študij in za učiteljski poklic. 

Tu so se učiteljski kandidati seznanjali tudi z novo učno metodo (skupinsko), hospitacijami in 

nastopi. Ravnatelj prve normalke v Ljubljani je postal Blaž Kumerdej (prav tam). 

Vsaka dežela v habsburškem imperiju je morala do začetka leta 1775 imenovati šolsko 

komisijo.Ta je skrbela za ustanavljanje in financiranje šol in udejanjanje Splošne šolske 

naredbe. Po novem se je moralo v šolah zaposlovati le učitelje, ki so imeli potrdilo, da so 

končali normalko, zato jo je morala vsaka dežela čim prej ustanoviti. S tem naj bi bila 

zagotovljena uniformnost kurikula, učnih metod in knjig, kar je bil eden temeljnih ciljev šolske 

reforme (Peček, 1998). Ob novi skupinski metodi se je tudi poudarjalo, da morajo učenci snov 

razumeti, ne pa se je samo učiti na pamet. Učitelj naj bi razlagal učencem razumljivo, snov pa 
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naj bi bila uporabna. Cesarica je dopustila, da se učence poučuje  v materinem jeziku, saj je bilo 

pomembno, da se kaj naučijo in jih je pri tem nemščina ovirala.  

Na začetku je bilo veliko pomanjkanje učiteljev, ki bi znali poučevati po novi metodi. Le redki 

dotedanji učitelji so se prijavili na učiteljski tečaj, saj so duhovniki in cerkovniki imeli 

obveznosti v cerkvi, za javne učitelje in kandidate za učitelje pa je bila ovira tudi revščina 

(Schmidt, 1988a). Poklic ni bil privlačen, saj je bil učitelj slabo plačan. V skladu z naredbo so se 

učitelji lahko ukvarjali s postranskim poklicem, a kljub temu so živeli v bedi, pogosto slabše od 

pastirjev in hlapcev. Edina privlačnost tega poklica je bila v tem, da so bili  moški oproščeni 

vojaščine.  

S šolsko reformo je bil uveden tudi državni sistem nadzorovanja.  Nadzor nad trivialkami so 

imeli cerkveni in posvetni nadzorniki; cerkveni, največkrat lokalni župniki za to, kaj je učitelj 

učil in da je uporabljal potrjene šolske knjige, posvetni pa za vzdrževanje šol in ustrezno 

formalno kvalifikacijo učiteljev. Ti so poročali okrožnemu nadzorniku, ta pa deželni  šolski 

komisiji (Peček, 1998, str. 80). Nadzor nad glavnimi šolami in normalkami so imeli le posvetni 

nadzorniki, ki so dvakrat letno poročali deželni šolski komisiji. Problem nadzorstva pa je bil, da 

tudi nadzorniki niso bili usposobljeni za svoje delo (prav tam). 

Vrh nadzorne hierarhije je predstavljala komisija za izobraževanje, znotraj katere je imel 

Felbiger nadzor nad celotno osnovnošolsko politiko v monarhiji. Leta 1777 je Marija Terezija 

Felbigerja imenovala za vrhovnega ravnatelja vseh normalk, glavnih šol in trivialk in je to 

funkcijo opravljal do cesaričine smrti 1780. Rezultat šolske reforme je bil dosežen - število šol 

in učencev v habsburški monarhiji se je znatno povečalo ( Schmidt, 1988 a). 

4.1.4 Šolstvo za časa vladavine Jožefa II.  

Cesar Jožef II. (1780 - 1790) se je po smrti matere Marije Terezije leta 1780 še odločneje zavzel 

za splošno osnovnošolsko obveznost, število šol se je večalo in obisk je bil predvsem v mestih 

zelo dober. Tja so otroke pošiljali tudi nekateri starši z vasi, ker so bili vaški učitelji slabi in se 

otroci niso ničesar naučili, kmetje pa so v izobrazbi videli možnost vzpona po socialni lestvici 

(Scmidt, 1988a, str. 258). 

Pod Jožefom II. je bil leta 1783 reorganiziran nadzorni sistem šolstva, ki je uvedel okrožne 

šolske komisarje kot prve poklicne šolske nadzornike: Ti so za imenovanje morali predhodno 
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opraviti izpit
5
. Šolski komisarji so ugotavljali usposobljenost kandidatov za učitelje, preverjali 

kvaliteto pouka in slabim učiteljem naložili dodatno izobraževanje na normalki ali pa mu na 

njegove stroške dodelili dobro usposobljenega pomočnika (Peček, 1998).  

Denarja za šole pa je primanjkovalo, zato je kot vir za  financiranje šol Jožef II uvedel šolski 

patronat, sredstva  je delno prispevala tudi država, uvedena pa je bila tudi šolnina, ki so je bili 

oproščeni le najrevnejši učenci (Peček, 1998). Pa vendar so bili dohodki učiteljev pičli, učitelji 

pa revnejši od hlapcev, zato so se preživljali  kot cerkovniki in se bolj identificirali s tem 

poklicem, kvaliteta poučevanja pa je trpela (prav tam). Po smrti Jožefa II. leta 1790 je 

reformatorska vnema začela upadati, med drugim tudi zaradi strahu pred širitvijo 

revolucionarnih idej francoske revolucije 1789 (Schmidt, 1988a). 

4.1.5 Drugi osnovnošolski zakon leta 1805  

Šola je bila po francoski revoluciji zaradi strahu pred nemiri v habsburški monarhiji v središču 

družbenih sprememb. Proti francoski revoluciji se je začela velika vladna propaganda, vanjo je 

bila vprežena predvsem Cerkev z vero (Peček, 1998). Družbene spremembe so prinesle tudi 

novo reformo šolstva. Leta 1805, pod cesarjem Francem I. Avstrijskim ( 1792-1935), je stopil v 

veljavo 2. osnovnošolski zakon (prav tam). Pripravila ga je posebna komisija, v kateri so 

prevladovali duhovniki. Vodstvo in nadzorstvo šol je s tem zakonom prišlo v celoti v roke 

duhovnikov. Zakon je s prekinitvijo v času Ilirskih provinc (1809-1813) veljal vse do leta 1869, 

ko je stopil v veljavo 3. državni osnovnošolski zakon (Peček, 1998). 

V vmesnem času francoske zasedbe Kranjske in razglasitve Ilirskih provinc (1809-1813) so 

nadzorovanje šol prevzeli župani kot predstavniki občin, šolo in učitelje pa naj bi financirali iz 

krajevnih virov, ki pa so bili pičli. Tako so šole, na podeželju pretežno trivialke, propadale oz. 

so se ohranile le tam, kjer je imelo lokalno prebivalstvo interes zanje in so jih lokalni prebivalci 

vzdrževali kljub hudim vojnim razmeram (Schmidt, 1988b). 

                                                 

5
 Za to mesto sta bila imenovana tudi Blaž Kumerdej in Anton Tomaž Linhart, ki sta oba opravila izpit (Peček, 

1998) 
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V prvi polovici 19. stoletja so avstrijsko družbo začela pretresati številna protislovja. Začela se 

je širiti industrializacija. Potreba po mezdnih delavcih je producirala novi-delavski razred, novo 

urbano populacijo, ki je živela v skrajno slabih življenjskih razmerah. Delovni čas, ki ni bil 

omejen, je trajal od 12 do14 ur, delali so tudi otroci, ki so bili še cenejša delovna sila. Krepila se 

je tudi buržoazija, ki so jo predstavljali tovarnarji, lastniki bank in velikih podjetij. Ti so bili 

gmotno preskrbljeni, a v politiko so se lahko le omejeno vključevali. Zemljiški gospodje pa so 

imeli še vedno pravice nad kmeti in sicer so imeli kmetje do njih še velike delovne obveznosti, 

tlaka je še vedno prevladovala na 80 odstotkih ozemlja monarhije, a lastnikom zemlje je bilo 

jasno, da je svobodna delovna sila dosti bolj produktivna, zato so tlako, predvsem na Češkem, 

začeli opuščati. Država je imela velik finančni primanjkljaj, povečevanje davkov pa je močno 

poslabšalo življenjske razmere nižjega sloja (Peček, 1998). Posledice revščine na vasi so se 

kazale v slabem obisku šol. Med letoma 1848 in 1865 je na Slovenskem hodilo k pouku 54% 

šoloobveznih otrok (Schmidt, 1988c). 

Šola je bila v tem obdobju le ena od institucij, ki so odpravljale duhovno in moralno bedo 

prebivalstva. V Ljubljani je bil že leta 1834 odprt prvi otroški vrtec za revne otroke delavcev in 

služinčadi, stare od dveh do pet let. Namen je bil izboljšati vzgojo otrok in tako so jih usmerjali 

k verski vzgoji, spoštovanju staršev in nadrejenih ter v pokorščino (Peček, 1998).  

Cesarja Franca I. Avstrijskega je po njegovi smrti leta 1835 nasledil Ferdinand I. (1835-1848), 

ki pa je bil bolehen in nesposoben vladati (Schmidt, 1988a). Državo je upravljala državna 

konferenca, absolutistično pa jo je vodil s pomočjo policije, ovaduhov in cenzure kancler 

Metternich (Peček, 1998).  

Opismenjevanje v materinščini je pri nenemških narodih pospešilo nastanek narodnih 

antihabsburških gibanj. Protislovja v družbi tedanje Evrope so privedla do marčne revolucije 

1848. Rezultat je bila zemljiška odveza, ki jo je 7. septembra 1848 sprejel cesar Ferdinand I. 

Plod revolucije pa je bil tudi odstop osovraženega kanclerja Metternicha. Koncem leta 1848 je 

umrl cesar Ferdinand I, na prestolu pa ga je nasledil komaj 18-letni Franc Jožef I. (Čepič idr., 

1979). 

Marčna revolucija 1848 je na področju šolstva sprožila uvedbo prvega avstrijskega prosvetnega 

ministrstva. Revolucija je učiteljem omogočila, da so lahko v šolo vnašali novejše in izboljšane 

učne metode, zaradi zastarelih učbenikov pa so smeli po svoji presoji spreminjati tudi vsebino 
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pouka. Vse to je večalo njihovo zavzetost za delo in lastno izobraževanje ter odgovornost za 

kvaliteto pouka (Schmidt, 1988c).  

Učiteljem so bila dovoljena tudi učiteljska zborovanja, kjer so sprva izmenjevali izkušnje o 

vsebini in metodah poučevanja, o učbenikih, discipliniranju učencev in sploh vsem, kar bi 

moglo v osnovnih šolah izboljšati poučevanje. V letih 1848 in 1949 so učitelji na zborovanjih 

razpravljali tudi o temah, ki niso bile predvidene niti zaželene s strani Cerkve in oblasti – o 

učiteljskih plačah, o izobraževanju učiteljev, potrebi po pedagoškem gradivu in strokovnem 

časopisu, o slovenščini kot učnem jeziku v vseh osnovnih šolah in učbenikih v gajici, o 

učiteljskem poklicu kot samostojnem poklicu, ki se mora ločiti od cerkovniškega in mu je 

potrebno dati večjo veljavo. Oblasti to ni bilo po godu in že konec leta 1849 so šle nezaželene 

teme na zahtevo ministra z dnevnega reda, učiteljske konference so postale s strani oblasti 

tematsko usmerjene in obvezne, s tem pa orodje oblasti za usmerjanje miselnosti učiteljev 

(Peček, 1998).  

Revolucija ni prinesla ljudstvu vseh želenih sprememb (med drugim ustave), edina 

pomembnejša pridobitev je bila izpeljava zemljiške odveze. Franz Jožef I. (1848-1916), ki je 2. 

decembra 1848 zasedel prestol habsburške monarhije, je do leta 1851 obnovil absolutizem; še 

oktroirana - vsiljena ustava je bila leta 1851 odpravljena. Novi režim se je opiral na uradništvo, 

vojsko, leta 1849 ustanovljeno orožništvo in Cerkev, ki je imela tudi glavno vlogo v šolstvu  

(Čepič idr., 1979). 

Vloga duhovščine se je iz leta v leto povečevala in vrhunec je bil konkordat, sporazum z 

Vatikanom leta 1855, s čimer je bil priznan privilegiran položaj katoliške Cerkve v državi. Cesar 

Franc Jožef I. je ravnovesje ohranjal s spodbujanjem gospodarskega razvoja; tako v mestu kot 

tudi na podeželju so začeli prevladovati kapitalistični produkcijski odnosi (prav tam). Avstrija je  

leta 1861 dobila »februarski patent« in z njim se je začelo ustavno obdobje. Leta 1866 se je 

Avstrija zapletla še v vojno s Prusijo in Italijo  in kot poraženec izgubila Benečijo ter vsako 

pravico poseganja v Nemčiji (Čepič idr., 1979). Po porazu s Prusijo je pridobilo na moči ogrsko 

plemstvo v monarhiji in cesar je moral sprejeti dualizem – nastala je Avstro-Ogrska. Cena za to, 

da monarhija ni razpadla in je cesar obdržal oblast, so bile tudi državljanske svoboščine, 

posvetno šolstvo in leta 1867 sprejeta »decembrska ustava«, ki je uveljavila novo upravno 

strukturo. Vendar konkordat, podpisan leta 1855, še ni bil odpravljen. Šele v začetku leta  1868 
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je bil sprejet zakon o razmerju med Cerkvijo in šolo, ki je spremenil šolsko nadzorstvo in 

uzakonil posvetne nadzornike.  

4.1.6 Tretji osnovnošolski zakon leta 1869 

Maja 1869 je stopil v veljavo tretji osnovnošolski zakon. Na Kranjskem so ga sprejeli šele l. 

1873, v drugih slovenskih pokrajinah pa že 1870 (Schmidt, 1988c). Cerkev ni imela več toliko 

vpliva na šolo, vendar je verouk v šolah ostal. Tudi duhovščina je še ostala v šolskih svetih 

(Peček, 1998). Pomembna novost zakona je bila razširitev splošne osnovnošolske obveznosti na 

8 let, ki je veljala za vse otroke;  pred tem je veljala le za tiste, ki so bili v določeni oddaljenosti 

od šole, dežele pa so jo lahko na revnejših ali pa od šole zelo oddaljenih območjih skrajšale na 6 

let (prav tam). Šole so dejansko postale državne, zagotovljen je bil vir financiranja, s kranjskim 

deželnim zakonom iz leta 1874 pa je bila dokončno odpravljena šolnina (prav tam). 

Osnovna šola je postala enotna za vse otroke, delitev šol na trivialke, normalke in glavne šole je 

bila odpravljena (Peček, 1998). Z novim zakonom je bilo uzakonjeno učiteljišče kot obvezna 

izobrazba učiteljev. Tako so bili cerkovniki neprimerni za učitelje in s tem rešeni učiteljske 

službe in obratno – od učiteljev so zahtevali, da se ne ukvarjajo s kakšno postransko dejavnostjo 

(prav tam). V osnovni šoli so lahko poučevale tudi učiteljice (tako deklice kot dečke), so pa 

imele prepoved poroke in zato le 80% plače kolega, učitelja, ki je moral preživljati družino.  

Nadzor nad šolo so opravljali krajevni, okrajni in deželni šolski sveti, člani pa so bili iz vrst 

učiteljev, ravnateljev, posvetne oblasti in Cerkve. Učitelji so se pritoževali, da šolski sveti, kjer 

imajo svoje predstavnike, nimajo kaj dosti vpliva na šolstvo, s tem pa tudi učitelji ne (Peček, 

1998). V osnovnih šolah je bil po novem zakonu predmetnik razširjen in prav tako učna snov. 

Zakon je predpisoval, kateri učni predmeti se morajo poučevati v šoli, učni red in učni smoter, 

glede predpisovanja učne metode pa je bila po zakonu pristojna okrajna učiteljska konferenca. V 

veljavi je bil začasni učni načrt. Ker podroben učni načrt ni bil predpisan, so imeli  učitelji v 

zvezi z vsebinami začasno nekaj več avtonomije (prav tam).  

Zakonu iz leta 1869 je sledil še predpisan šolski in učni red za ljudske šole leta 1870. Določal je 

dolžino šolskega leta in počitnic, obvezno prisotnost in opravičeno odsotnost učencev, 

prenehanje obiskovanja šole, razdelitev otrok v razrede, učne smotre posameznega predmeta, 
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dolžnosti učiteljev o izpraševanju učencev, učne pripomočke, vzgojna sredstva in spričevala 

(Peček, 1998). 

Nezadovoljstvo učiteljev pa tudi njihova razdvojenost glede tretjega osnovnošolskega zakona 

sta se kazala v sodelovanju v učiteljskih društvih, ki so bila povezana s pedagoškim tiskom 

(Peček, 1998).  Najbolj dejavni sta bili Učiteljsko društvo za slovenski Štajer v Ljutomeru in 

Slovensko učiteljsko društvo v Ljubljani. Na zborih društev so razpravljali o problemih v 

šolstvu, svoja stališča pa objavljali v svojih strokovnih časopisih. Liberalni  »Slovenski učitelj« 

je leta 1877 prenehal izhajati, vrzel pa je zapolnil leta 1880 novi liberalno usmerjeni 

»Popotnik«. »Učiteljski tovariš« pa je ostal klerikalno glasilo vse do leta 1890, ko je z 

urednikovanjem Andreja  Žumra začel podpirati obstoječi zakon in se boriti za položaj učiteljev 

(prav tam). 

Iz člankov v učiteljskih listih je bilo razbrati, da se učitelji ne strinjajo s tem, kako je v šolstvu 

vse natančno predpisano. Poudarjali so, da zaradi različnih razmer v šolah, predpisano ne more 

ustrezati vsaki šoli ter je predpisom težko slediti, učitelja pa se smatra za uradnika, ki samo še 

izvršuje predpise (Peček, 1998). Če so bili učitelji po uvedbi tretjega osnovnošolskega zakona 

sprva zelo zavzeti za to, da bi delali čim bolje in so se veliko posvetovali v okviru svojih 

društev, na učiteljskih konferencah in preko člankov v pedagoških listih, pa so bili že konec 19. 

stoletja naveličani, jezni in razočarani nad oblastjo, ki jih je onemogočala pri delu, učiteljske 

konference pa zlorabljala za nadzor njihovega dela. Tak položaj učiteljev se je ohranil vse do 

razpada Avstro-Ogrske leta 1916 (prav tam).  

4.1.7 Zgodovinska dediščina razvoja šolstva pri nas 

Ob pregledu zgodovine javnega šolstva na našem ozemlju lahko sklenemo, da je to v 

večnacionalni habsburški monarhiji in kasneje Avstro-Ogrski odigralo pomembno vlogo oz. je 

bilo ob drugih reformah motor gospodarskega in družbenega razvoja.  

Posodobitev šolstva s centraliziranim pristopom  je bilo v gospodarsko zaostali, večnacionalni 

monarhiji z neizobraženimi, v bedi živečimi podaniki verjetno najboljši oz. edini način za 

pospešeno izobraževanje ter napredek na vseh ravneh. Razumljiv je tudi sprva  neavtonomen 

položaj učiteljev, saj je bila večina učiteljev slabo izobraženih in v tem, slabo plačanem poklicu 

bolj po sili kot iz veselja. So se pa v obdobju 100 let od uvedbe javne osnovne šole (1774) poleg 
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dviga ravni izobrazbe učiteljev zgodile velike spremembe tudi na področju gospodarskega in 

družbenega življenja v monarhiji. Učitelje, ki so končno imeli urejen status – izobraževanje in 

priznan poklic (1869) in so bili dokaj dobro opremljeni s strokovnim in pedagoškim znanjem, je 

predpisovanje njihovega dela do podrobnosti začelo močno utesnjevati, saj je bilo predpisano v 

praksi slabo izvedljivo in slabo učinkovito.  

Zanimivo je, da se ob branju zgodovine šolstva današnji praktik - učitelj v osnovni ali srednji 

šoli zelo hitro najde in poistoveti z učitelji izpred 200 let. Predpisane vsebine, predmetnik, 

prepisani/potrjeni učbeniki, dolžina ure, šolskega dne... kako je vse to znano, kako omejujoče. In 

kako  je mogoče, da je odločitev Marije Terezije, da je šola »politicum« oz. stvar države in 

regulirana do potankosti, pri nas še danes kljub zelo drugačnim razmeram in času aktualna 

skorajda v enaki meri kot v njenem času?  

4.2 Vpliv politične kulture na šolsko kulturo  

Pedagoška kultura in politična kultura sta del nacionalne kulture (Novak, 1998). Pedagoška 

kultura kot podsistem ima po Novaku tri pojmovne nivoje: 1. notranja pedagoška kultura 

udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, 2. odnos šole do okolja
6
 in 3. sposobnost staršev 

za vzgojo otrok (prav tam).  

Vprašanje komplementarnosti politične in pedagoške kulture se je zastavljalo postsocialističnim 

državam šele v tranziciji (Novak, 1998). »Kulturo kot sistem vrednot, družbenih norm, navad, 

običajev, obredov, simbolov, umetnosti, svetovnih nazorov, stilov življenja in ideologije je treba 

razložiti v dveh funkcijah: politični in pedagoški kot institucionalni (pod)sistem družbe« (Novak, 

1998, str. 119). Politična kultura je rezultat politične socializacije. Šola se pojavlja hkrati kot 

okolje političnega sistema in kot samostojni podsistem, ki vpliva na politični sistem (prav tam). 

Po Novaku (1998) ravno te druge funkcije šola v socializmu ni imela. Pedagoška kultura se je 

morala prilagajati politični kulturi, ne da bi se ta prilagajala šoli. Človek ni bil priznan kot učeče 

se bitje v učeči se družbi. Bolj pomembna je bila politična opredelitev učitelja, kot pa njegova 

strokovna avtonomija (prav tam).  

                                                 

6
 Dela pedagoške kulture pod 1. in 2. točko lahko pojmujemo kot šolsko kulturo (op. avt.). 
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S tem, ko (javna) šola realizira učni program, opravlja politično vlogo, saj tako izpričuje 

družbeno identiteto, lojalnost in legitimnost (Novak, 1998). Ne gre pa zanikati dejstva, da 

»...ima kurikularno polje svoje korenine v temeljih družbenega nadzora« (Apple, 1992, str. 47). 

Odnos med politično in pedagoško prakso naj bi bil recipročen. Šola uči politične vsebine in 

veščine, na polju učenja za demokracijo se pedagogika in politika stikata, tako tudi pedagoška in 

politična kultura. Vprašanje pa je, koliko, če sploh, je ta recipročnost ozaveščena (Novak, 1998). 

Potrebe po novi šoli niso le želje, izhajajo tudi iz potreb družbenega razvoja ter sposobnosti in 

potreb učiteljev, da bi delali po novem; nova šola bo bolj odprta za globalne vrednote, hkrati pa 

ne bo več centralistično vodena (prav tam). »Javna šola je lahko inovativna, če ni strogo 

regulirana in strogo nacionalna« (Novak, 1998, str. 122). Koliko je zakonodaja oz. celoten 

šolski sistem sodoben in sledi spremembam v družbi,  je odvisno (med drugim) tudi od stopnje 

razvitosti družbenih odnosov in politične kulture (Novak, 1998). Šolski sistem, kakršnega 

imamo, je zrcalo sedanje razvitosti politične kulture.  

4.3 Slovensko šolstvo v samostojni Sloveniji 

V Sloveniji je šolski sistem pod močno roko politike in močno centraliziran, saj so učiteljem  

predpisani vsi temeljni elementi izobraževalnega procesa - predmetnik, kurikul, način 

preverjanja in ocenjevanja znanja, organizacija pouka (dolžina šolske ure, odmorov, 

maksimalno dnevno in tedensko število ur), obšolske dejavnosti (športni dnevi, kulturni dnevi), 

velikost razredov oz. učnih skupin in drugo. Javne šole imajo le malo možnosti izboljševati 

kulturo in klimo, saj jih k temu ne spodbuja, v veliki meri jih celo zavira politika oz. šolski 

sistem. Vpliv politike sega celo do klime v razredu in učitelji vlagajo velike napore, da bi 

vzdrževali v razredu motivirajočo klimo. »Dejavniki kot so prenatrpan urnik, množični razred, 

nenehne spremembe in nove vloge in naloge, pa učitelja blokirajo« (Novak, 2006, str. 11). » O 

preobsežnosti učnih načrtov in ustreznem krčenju snovi se govori ob vsaki reformi – tako je bilo 

v Jugoslaviji in še tudi ob prvi srednješolski reformi v novi slovenski državi v začetku 

devetdesetih let« (Zakrajšek, 1995, str. 39). 

S tem vštric je že najmanj dve desetletji živa tema o preobremenjenosti otrok in posledično 

problemih zdravja mladine. Med drugim je tudi na to temo na okrogli mizi dne 7.6. 1990 v 

Cankarjevem domu odgovarjal takratni minister za šolstvo dr. Peter Vencelj (Zakrajšek, 1995, 

str. 44). Tudi borba oz. lobiranje za število ur posameznega predmeta se odvija ob vsaki reformi 
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(Zakrajšek, 1995). Prepiri o programih in njihovi vsebini so pripeljali do prenatrpanosti 

programov s predmeti. »...gre za boj za potico, ki je premajhna, da bi zadovoljila vse, zato se 

sprejme kompromis, ki mu mnogi rečejo splošna izobrazba« (Šetinc, 1991, str. 140). V takšni, 

programsko usmerjeni šoli je pomembna le realizacija izobraževalnega programa - da učitelji 

predelajo vso predvideno snov, da se opravi predvideno število ur in da so dijaki ocenjeni in 

prisotni,  kot je določeno v pravilnikih; znanje pa je manj pomembno (Šetinc, 1991). Za take 

sisteme je značilno, da so v njih poudarjeni formalni vidiki presojanja dela šol in učiteljev, 

posledica tega pa je velika podobnost pri delu šol. Delo šol in učiteljev se uniformira (Resman, 

1991).  

Celotna kontrola države oz. inšpektorjev od nekdaj temelji na oceni, kako šole formalno 

izpolnjujejo programe. Inšpektorji so v osemdesetih letih hodili po šolah in pregledovali po 

dnevnikih, če je vrstni red učne snovi v skladu s programom, če so vsa okenca v dnevnikih 

zapolnjena, če ima učitelj priprave, imenovane ČRUS (časovna razporeditev učne snovi)  in če 

so zagotovljeni formalni pogoji za delo (Zakrajšek, 1995, str. 218). In logično je bilo, da je vse, 

kar ni bilo v skladu s programom, prepovedano, nihče pa ni vedel,  kaj se v šolah dela in še 

manj, kaj učenci znajo (prav tam).  

Od vsake šolske reforme učitelji in javnost veliko pričakujejo. Tako je bilo tudi z obsežno 

reformo po celotni vertikali od vrtcev do srednje šole, ki se je začela z  Belo knjigo o vzgoji in 

izobraževanju (Krek, 1995), imenovanjem nacionalnega kurikularnega sveta v novembru 1995 

(NKS, 2000), nadaljevala pa z novo šolsko zakonodajo, kurikularno prenovo in uvedbo 

devetletke.  

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo vpeljano zunanje preverjanje znanja v osnovni 

šoli in gimnaziji, zadnjih nekaj let tudi v srednjem strokovnem izobraževanju. Država je tako že 

dobila vsaj delno vpogled v delo šol, predvsem njihovo umeščenost med vsemi (saj se šole 

razvrsti po uspešnosti). Tudi šole imajo vpogled v svoj rezultat in s tem orientacijo, kje so.  

Kakšno je znanje osnovnošolcev in v manjšem obsegu srednješolcev, se preverja tudi na 

mednarodnem nivoju, saj je Slovenija vključena v mednarodne raziskave znanja TIMSS, PISA 

in PIRLS. Medtem se sistem ni bistveno spremenil. »(Univerzitetni) strokovnjaki za posamezne 

discipline in njihova logika imajo še vedno premočan vpliv na pomembne odločitve v zvezi z 

učnimi načrti, učbeniki, standardi znanja pa tudi na izobraževanje učiteljev. Tako so ob 
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prenovah kljub drugačnim nameram mnogi učni načrti ostali prenatrpani in razdrobljeni...« 

(Marentič-Požarnik, 2002, str. 48,49). Avtorica meni, da je problematičen predvsem vpliv 

strokovnjakov, ki sami niso nikoli poučevali na stopnji, za katero sestavljajo kataloge znanj, 

vprašanja za preverjanje in učbenike (prav tam). To pa ne bi bilo problematično, če bi bili učni 

načrti in katalogi znanj le priporočeni, ne pa obvezni in bi imeli učitelji več avtonomije pri izbiri 

vsebin. Že dolgo se namreč govori o tem, da naj bi bili katalogi namesto učno-snovno, 

naravnani učno-ciljno in procesno-razvojno, kot je to v nekaterih izobraževalno uspešnih 

državah (Kroflič, 1997). Pa kljub splošno znanim pomanjkljivostim našega šolskega sistema se 

prav nič ne premakne -  učitelji so še naprej realizatorji učnih načrtov, ki so plod univerzitetnih 

strokovnjakov in so le prenašalci vsebin iz učbenikov, tudi plod univerzitetnih profesorjev, ki so 

prepolni podatkov, se jih pa morajo učenci naučiti na pamet in jih tudi kmalu pozabijo (Rutar, 

2002). Prenatrpanost vsebin sili učitelje, da večino pouka izpeljejo v frontalni obliki namesto 

bolj učinkovitega sodelovalnega učenja v parih, projektnega pouka v timih, samostojnega učenja 

po virih ipd., učitelji ostajajo prenašalci znanja in namesto bolj učinkovitega poučevanja in 

učenja se ohranja status quo (Marentič-Požarnik, 2002). Strah pred neuspehom v šoli pa je eno 

najtežjih bremen naših učencev in dijakov (Mencin-Čeplak, 2002). Tega strahu ne čutijo le 

neuspešni, ampak prav tako tudi uspešni (prav tam). Pogosto se namreč zgodi, da otroka oz. 

mladostnika, navajenega na »petice«,  močno potre, ker je dobil le »štirico«.  

Togost sistema in anomalije se kažejo že v osnovnošolskem izobraževanju in nadaljujejo na 

srednješolski ravni. Ugotovitve Mednarodne raziskave poučevanja in učenja TALIS za osnovno 

šolo (Sardoč, Klepac, Rožman, Vršnik Perše in Brečko, 2009), v kateri so poleg držav članic 

OECD sodelovale še Bolgarija, Brazilija, Estonija, Litva, Malezija, Malta in Slovenija,  namreč 

kažejo, da so slovenski učitelji naklonjeni različnim oblikam poučevanja in so v svojem 

konstruktivističnem pogledu na poučevanje in učenje celo nekaj nad povprečjem TALIS, vendar 

pa le redko prakticirajo zahtevnejše učne prakse, kamor sodijo npr. projektno delo, 

argumentacija, izdelava izdelkov ipd. (prav tam). Strukturirane oblike poučevanja (kot je npr. 

frontalni pouk) prakticirajo v največji meri pri matematiki, tujih jezikih in naravoslovju. Pri tem 

se po ugotovitvah raziskave TALIS naši učitelji ne počutijo zelo učinkovite - na lestvici od -0,5 

do + 0,5 dosegajo povprečje 0 (prav tam).  

Zaskrbljujoče je dejstvo, da že naši osnovnošolci šole ne marajo. Kako naj pričakujemo, da se 

bodo razvili v motivirane srednješolce. Izsledki raziskave, ki je primerjala nekatere vidike učne 
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uspešnosti - obremenjenost učencev, stališča do matematike in naravoslovja ter varnost v šoli na 

osnovi podatkov  TIMSS 1995, 1999 in 2003, so pokazali, da so med učenci iz primerjanih 

štirih držav - Madžarske, Nizozemske, Norveške in Slovenije, prav slovenski najmanj radi hodili 

v šolo in tudi njihova prizadevanja so bila med vsemi najmanjša (Gril, Brečko in Štraus, 2003-

2006). V časovnem obdobju, zajetem v raziskavo, je osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji 

potekalo v osemletkah in devetletkah. Zaskrbljujoč izsledek raziskave je, da so učenci v 

devetletkah zaznali manj varnosti kot učenci v osemletkah; vrstniško nasilje je bilo večje v 

devetletkah kot v osemletkah (prav tam). Avtorice omenjene raziskave pojasnjujejo, da  rizično 

šolsko okolje lahko posredno vpliva tudi na obremenjenost in na razvoj negativnih stališč do 

šole in izogibanja dejavnostim, vezanih nanjo. Zaskrbljujoča  je ugotovitev raziskovalk, da so 

naši osnovnošolci v primerjavi z madžarskimi, nizozemskimi in norveškimi doživljali šolo kot 

najbolj rizično, saj jih je več doseglo nizek ali srednji indeks zaznane varnosti v šoli kot njihovih 

vrstnikov v primerjanih državah (prav tam). Kako naj si razlagamo ugotovitev  te iste raziskave, 

da so slovenski učenci med vsemi tudi najmanj zaznavali prizadevanja svojih učiteljev (Gril, 

Brečko in Štraus, 2003-2006). Morda je odgovor že v ugotovitvah naslednje raziskave, ki je 

zajela področja bralne pismenosti, znanja matematike in naravoslovja v okviru TIMSS 2007 V 

njej slovenski učitelji omenjajo preobsežen učni načrt matematike in naravoslovja v osnovni 

šoli; ta po njihovem mnenju vsebuje tudi prezahtevne, abstraktne vsebine; učitelji pri pouku 

nimajo dovolj časa za utrjevanje snovi, učenci pa ne delajo redno domačih nalog, ker le-teh 

učitelji ne smejo ocenjevati (Štraus idr., 2008). Je morda položaj slovenskih učiteljev, ki imajo 

zvezane roke tako pri izbiri vsebin kot motiviranju učencev za učenje, vzrok za to, da se po 

opažanju naših učencev učitelji ne trudijo toliko, kot to opažajo učenci v primerjanih državah: 

Norveški, Nizozemski in Madžarski?   

V že omenjeni raziskavi TALIS za osnovne šole (Sardoč idr., 2009) učitelji poleg svojega 

občutka ne ravno dobre učinkovitosti pri poučevanju, ki jih v mednarodni primerjavi uvršča 

točno v povprečje, izražajo tudi dokaj visoko stopnjo nesoglasij z učenci, kar jih v mednarodni 

primerjavi uvršča na nezavidljivo mesto in sicer pod povprečje TALIS. Eden od vzrokov za to je 

lahko tudi storilnostni pritisk. Po drugi strani po podatkih TALIS slovenski osnovnošolski 

učitelji zgledno sodelujejo med seboj z izmenjavo materialov ter v diskusijah na sestankih in 

konferencah, saj so med prvimi tremi od 23 držav po tem sodelovanju,  redkeje pa vključujejo 

sodelovanje strokovno-pedagoške narave kot je npr. dogovarjanje za skupne projekte med 

razredi ali hospitiranje v razredih. Po tem so na repu in sicer na 21. mestu od 23 držav (prav 
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tam). To ne preseneča, saj je majhna potreba po sodelovanju posledica s strani države zelo 

natančno določenih in strukturiranih nalog učitelju in tudi odgovornost za učno uspešnost je le 

učiteljeva, ne pa kolektivna. 

V raziskavi TALIS so slovenski ravnatelji na vprašanje, kaj ovira izvajanje učnega procesa na 

njihovih šolah s strani učiteljev, med možnostmi slaba priprava na pouk, zamujanje ali odsotnost 

učiteljev, izpostavili ravno slednjo od treh kot najbolj ovirajočo. Slovenija se v mnenju 

ravnateljev o omenjenih vedenjih učiteljev, ki ovirajo učni proces,  uvršča med 23 državami 

tako po indeksu kot po številu držav v povprečje TALIS ( v 12 državah od 23 držav so ta 

vedenja manjši problem). To ni tako slab rezultat, pa vendar bi bilo dobro raziskati vzroke 

odsotnosti slovenskih učiteljev, saj so po drugih dveh kazalcih (priprava na pouk, zamujanje) v 

primerjavi z ostalimi »zgledni« in torej lahko sklepamo o dokajšnji zavzetosti učiteljev za delo. 

Avtorji raziskave so v zvezi s tem še ugotovili, da večji ko je kraj šole, bolj ravnatelji poročajo o 

tem, da odsotnost učiteljev ovira učni proces na njihovi šoli. Zanimivo pa je, da v ostalih 22 

primerjanih državah podatki ne kažejo te povezanosti odsotnosti učiteljev z velikostjo kraja šole 

(Sardoč idr., 2009).  

Še en podatek te raziskave je vreden pozornosti in sicer, da je v Sloveniji največji delež učiteljev 

zaposlen na šolah, kjer ravnatelji poročajo, da med štirimi oblikami motenja učnega procesa s 

strani učencev: odsotnost, zamujanje, nemir v razredu ter zastraševanje ali zmerjanje učencev  

ravno zadnje najpogosteje moti učni proces. V tem je Slovenija močno nad povprečjem TALIS; 

v kategoriji  nemir v razredu je v povprečju, v zamujanju in odsotnosti učencev pa močno pod 

povprečjem (Sardoč idr., str. 53).Ugotovitev raziskave o tem, da je na naših šolah v primerjavi z 

ostalimi visoka stopnja zastraševanja in zmerjanja med učenci (celo med poukom) kaže na 

dokajšnjo mero verbalnega nasilja med učenci. 

Podatek raziskave TALIS, da učitelji menijo, da v lokalni skupnosti niso posebej spoštovani, saj 

se  na lestvici od 1-5 povprečen odgovor giblje med 2 in 3, lahko pomeni, da zaradi 

nepovezanosti šol z lokalno skupnostjo ti svojega dela niti ne morejo predstaviti in zato menijo, 

da v lokalni skupnosti niso cenjeni. Je pa rezultat raziskave glede zadovoljstva učiteljev z 

delom, ki ga opravljajo, presenetljivo dober: 95% jih je zadovoljnih, povprečje  pa je 90% 

(Sardoč idr., str. 128).To  pomeni, da učitelji radi poučujejo oz. jim delo v razredu nudi 

zadovoljstvo, kar kaže na predanost učiteljev svojemu poklicu, vprašanje pa je, v kolikšni meri 
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se to zadovoljstvo nanaša tudi na kulturo in klimo šole in pogoje dela, kot jih diktira šolski 

sistem. 

Če nas ugotovitve že navedenih raziskav ne prepričajo o potrebnih spremembah, so tu še ne 

ravno ohrabrujoči  izsledki zadnje raziskave PISA 2009. Zajela je bralno, matematično in 

naravoslovno znanje  - pismenost naših 15-letnikov (Štraus, 2010). Dosežki 15-letnikov 

(pretežno srednješolcev) so namreč v primerjavi z tistimi v predhodnji raziskavi PISA 2006 nižji 

pri vseh treh kategorijah. Glede matematične in naravoslovne pismenosti smo sicer lahko še 

zadovoljni, saj je kljub padcu še vedno nekaj nad povprečjema EU in OECD, medtem ko pa je 

bralna pismenost pod njima. Že leta 2006 je bila od vseh treh najnižja in sicer na povprečju EU 

in OECD, prav tako je tudi njen padec od vseh treh največji (prav tam).  

Tudi nova BELA KNJIGA (Krek (ur.) in Metljak (ur.), 2011) ne obeta na področju šolstva 

bistvenih sprememb, predvsem ne v smeri avtonomije šolstva in učiteljev, saj še naprej podpira 

smer urejanja šolstva od zgoraj navzdol. Tako pisci Bele knjige v delu za osnovno šolo 

predlagajo, koliko ur pouka naj bi bilo v posameznem razredu, koliko teh v obveznem in koliko 

v izbirnem programu, kako deliti učence v oddelke, skupine ipd., predlagajo torej organizacijo 

pouka, kot je bilo že doslej in ne gre v prid kakovosti pouka; ne uvajajo sprememb, ki si jih želi 

po anketah večina učiteljev in staršev – npr. uvedba drugega tujega jezika v 4. razredu, temveč 

ga uvajajo v 2. razredu, kljub temu, da tudi stroka ni enotna glede smiselnosti zgodnjega 

uvajanja drugega tujega jezika, ki ni jezik okolja (Plut-Pregelj, 2011). Avtorica očita tvorcem 

Bele knjige samovoljnost, ker niso upoštavali  pripomb oz. želja strokovne in zainteresirane 

javnosti ter so javni razpravi namenili premalo časa, očita tudi zaprašenost rešitev in se ironično 

sprašuje, kaj sploh je novega pod soncem (prav tam). 
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5 ŠOLSKA KULTURA IN KLIMA V SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOLAH 

Srednješolski sistem kot šolski izobraževalni podsistem je v veliki meri podoben 

osnovnošolskemu oz. ima značilnosti celotnega šolskega izobraževalnega sistema, še toliko bolj 

zaradi že omenjene centraliziranosti našega šolskega sistema. Zato lahko sklepamo na 

podobnost šolske kulture med osnovnimi in srednjimi šolami tako glede sodelovalne, 

storilnostne in inkluzivne naravnanosti. 

5.1 Specifični dejavniki, ki vplivajo na šolsko kulturo in klimo v slovenskih 

srednjih šolah   

Nekatere raziskave kažejo na to, da na šolsko kulturo in klimo v slovenskih srednjih šolah poleg 

že omenjenih (oz. splošnih) dejavnikov vplivata še dva specifična. Prvi je namen in cilj šole oz. 

izobraževalnega programa (priprava na maturo in študij), drugi pa so razlike v populaciji, ki se 

vpisujejo na različne srednje šole glede na zahtevnost in dolžino izobraževalnega programa.  

Kažejo se torej razlike v šolski kulturi in klimi med tremi segmenti srednjih šol in sicer med 

(splošnimi) gimnazijami,  ostalimi 4-letnimi srednjimi šolami (strokovnimi in strokovnimi 

gimnazijami) ter 3-letnimi srednjimi poklicnimi in 2-letnimi nižjimi poklicnimi šolami.  

5.1.1 Izobraževalni program, dolžina ter zahtevnost programa 

Splošne in strokovne gimnazije pripravljajo dijake na  študij. Pogoj za vpis v terciarno 

izobraževanje ni le zaključen 4. letnik gimnazije ampak tudi opravljena matura. Tako se 

izobraževanje v gimnazijah kaže kot posredovanje oz. pridobivanje obilice faktografskega 

znanja in intenzivna priprava na (splošno) maturo. Glede trajnosti znanja - predvsem 

srednješolskega, v zadnjem času ni izvedenih raziskav, kar kaže na to, da želimo ohranjati status 

qou - sistem, kakršen daje veliko kratkotrajnega in ne dovolj poglobljenega znanja (Marentič-

Požarnik, 2001). Raziskava, izpeljana pred leti, o znanju gimnazijskih maturantov leto in pol do 

dve po maturi,  je namreč pokazala, da  šolsko znanje ni trajno (prav tam). Cilj gimnazij je torej 

pripeljati čim več dijakov do uspešno zaključenega izobraževanja, vključno z maturo, kar pa 

učitelje napeljuje (ob predpisanem obsegu učne snovi) k storilnostni naravnanosti.  

Kazalec šolske kulture je tudi inkluzivnost šole. Od te je med drugim odvisna učna uspešnost 

dijakov. Proces integracije in inkluzije se je v zahodnoevropskih državah začel že pred več 
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desetletji (Lesar, 2006), pri nas pa se je ta možnost vzpostavila šele z Zakonom o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, sprejetim leta 2000 (U. l. RS, 54/2000). Zastavlja se vprašanje, 

kakšni so pogoji za inkluzijo v naših srednjih šolah. Učna neuspešnost in  osip (ponavljanje 

razreda, izstop iz šole) v srednjih šolah je v Sloveniji stalnica. Vzroke učne neuspešnosti 

pogosto pripisujemo značilnostim, ki jih je učenec prinesel s seboj - slabšim učnim 

sposobnostim, slabim učnim navadam in slabi motivaciji, vse to pa pripišemo neugodni 

družinski situaciji (Marentič-Požarnik, 2002).  Ne upoštevamo povezanosti različnih 

dejavnikov, ki vplivajo na učno uspešnost in sicer vzajemno delovanje med značilnostmi, ki jih 

učenec/dijak prinese v šolo s kakovostjo pouka, razredno in šolsko klimo ter dejavniki na ravni 

sistema – koliko je ta selektiven, (ne)prilagojen raznolikim zmožnostim in potrebam 

učencev/dijakov (prav tam).  

Raziskovalci Dekleva in Razpotnik (2002) ter Flere s sodelavci (2008) ugotavljajo, da se v naših 

srednjih šolah dijaška populacija zelo razlikuje glede na vpisan program - tako po zmožnostih, 

učnem uspehu v osnovni šoli, spolu in drugih značilnostih. Zato lahko sklepamo, da so tudi to 

dejavniki, ki vplivajo na kulturo in klimo srednjih šol. V Sloveniji večina osnovnošolcev 

nadaljuje izobraževanje na srednjih šolah. Da je pridobitev poklica tako pomembna, ni vzrok v 

vrednotnem sistemu državljanov ali njihovi ukaželjnosti, temveč v zakonodaji, ki zelo togo 

predpisuje za večino delovnih mest ustrezno stopnjo šolske (oz. v šoli) pridobljene izobrazbe. 

Tako mladim, ki niso željni učenja in so šole naveličani, ne preostane drugega, kot da si 

pridobijo poklic vsaj na najnižji ravni srednješolskega izobraževanja, če želijo dejavno vstopiti v 

družbo. Res je na trgu dela na razpolago tudi majhen delež delovnih mest z osnovnošolsko 

izobrazbo, vendar pa težaško in slabo plačano delo za mlade ni atraktivno.  

Če nas ne skrbi znanje srednješolcev, bi nas moral relativno visoka stopnja neuspešnosti in izpad 

iz srednješolskega izobraževanja v največji meri prav mladostnikov iz najbolj ranljivih skupin 

(potomci priseljencev, dijaki iz materialno ogroženih družin, mladostniki s posebnimi 

potrebami). »Šola, ki je izpostavljena neenaki delitvi kulturnega kapitala, bi morala storiti vse, 

da bi dala učencem občutek pravične družbe« (Novak, 1998, str. 122). 

 



 

58 

Tabela 7: Deleži srednješolcev v Sloveniji, ki so izdelali letnik, po letih, v % 

Šolski 

program 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2009 

NPP 94,9 94,0 93,0 91,9 93,5 93,5 95,0 94,4 93,3 94,1 90,7 

SPP 90,4 90,7  90,6 90,5 88,0 90,0 90,0 90,3 90,6 88,8 84,4 

SSP 90,7 90,7 91,3 91,3 90,5 91,7 90,9 92,8 92,6 91,4 88,7 

Spl. gimn. 95,3 96,4 94,5 95,1 94,7 97,0 96,0 96,8 96,7 97,0 ----- 

Ek. gimn.  ----- ----- ----- 88,9 92,6 94,9 94,5 94,3 93,5 94,1 ----- 

Teh. gimn.  ----- ----- ----- 87,5 84,8 90,3 93,8 93,0 93,3 93,1 ----- 

Um. gimn.  ----- ----- ----- ----- ----- 93,1 94,8 93,6 94,9 94,9 ----- 

Gimnazije  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 91,8 

Vir: Kranjc, 2005; SURS, 2010 

Legenda: NPI - Nižje poklicno izobraževanje, SPI - Srednje poklicno izobraževanje, SSI – Srednje 

strokovno izobraževanje; Splošna gimnazija, Ekonomska gimnazija, Tehnična gimnazija, Umetniška 

gimnazija.  

Opozorilo – iz tabele je razvidno, da za obdobje 2006 do vključno 2008 ni podatkov. Po letu 2005 je  

Zavod za šolstvo RS prenehal zbirati podatke, od leta 2009 (ko so na voljo zadnji podatki) pa jih objavlja 

Statistični urad RS. 

 

Analiza kaže, da po neuspešnosti izstopajo dijaki srednjih poklicnih programov (SPP). Medtem 

ko se je uspešnost dijakov v štiriletnih izobraževalnih programih gibala med 84,8% in 97% in se 

je tekom let izboljševala, je bila v triletnih programih v celotnem obdobju med 88 in 90% in je 

stagnirala. Skrb bi moralo vzdbuditi dejstvo, da v nasprotju z neuspešnimi dijaki štiriletnih 

srednješolskih programov, dijaki triletnih nimajo možnosti vpisa v manj zahtevne šolske 

programe in pogosto opustijo izobraževanje. 

Če šolska klima ni integracijska, vključujoča niti za učence oz. dijake brez primanjkljajev, kako 

bo inkluzivna (prilagajajoča se potrebam) za tiste, ki imajo ugotovljene primanjkljaje oz. 

posebne potrebe. Posebne potrebe so tiste,  na katere se redna šola po mnenju Bootha večinoma 

ne odziva (Booth, 1983, v Lesar, 2006).  

Neuspešnost učencev/dijakov v šoli pa tudi število teh z odločbami o primanjkljajih je odvisno 

med drugim tudi od organizacije in kurikula šole (Lesar, 2006). To sta področji, ki ju je 

potrebno prilagoditi potrebam učencev/dijakov. Nujna za inkluzijo pa je tudi strokovna 
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usposobljenost učiteljev, da so sposobni odziva na raznolike svojevrstnosti učencev, poleg tega 

pa je v šoli potrebna jasna in artikulirana šolska kultura, spoštljiv etos ter pogosto ozaveščanje 

temeljnega poslanstva in vloge šole (Lesar, 2009).  

Neuspešnost dijakov, predvsem tistih, ki nimajo izbire lažjega izobraževanja, je premalo 

upoštevana pri šolskih reformah. Te naj bi imele za cilj takšne spremembe, ki bi omogočale 

integracijo/inkluzijo vseh, ne le tistih s primanjkljaji, ampak tudi tistih, ki imajo potrebe in 

zanimanja, na katere se šola doslej še ni odzvala (Booth, 1983, v Lesar, 2006).  

5.1.2 Značilnosti dijaške populacije v slovenskih srednjih šolah 

Nekaj raziskav zadnjega desetletja daje dober vpogled v značilnosti dijaške populacije v 

slovenskih srednjih šolah. Med temi je raziskava Dejavniki šolske uspešnosti v poklicnem 

izobraževanju, Flereta s sodelavci (2008), ki jo predstavljam. Raziskava je potekala leta 2007 in 

zajela 1413 dijakov drugih letnikov slovenskih srednjih šol  in sicer (triletnih) poklicnih šol ter 

strokovnih šol in gimnazij (Flere idr., 2008, str. 38).  

Anketni vprašalnik za dijake je vseboval poleg odvisne spremenljivke šolske uspešnosti v 

zadnjih treh letih OŠ in prvem letniku SŠ še sledeče neodvisne spremenljivke: družbeni izvor 

dijakov, ekonomski položaj družine, obseg in struktura družine, izobrazba matere/očeta, velikost 

družine, nadzor matere/očeta, podpora in bližina matere/očeta, elementi kulturnega kapitala 

družine, samopodoba, šolska deviantnost, navezanost na šolo, zadovoljstvo s šolo, anomičnost, 

socialna anksioznost, lokus nadzora (interni in eksterni), odtujitev, družinski procesi, pomoč 

družine, sošolcev, prijateljev, pomoč šole in inštruktorjev. S posebnim vprašalnikom - 

Pogačnikovim testom sposobnosti, ki naj bi meril t.i. fluidno inteligenco, je bil izmerjen 

inteligenčni količnik respondentov (Pogačnik, 1983; v Flere idr., 2008, str. 39). Obstajali naj bi 

namreč dve vrsti inteligence – izkristalizirana in fluidna (Cattel in Horn,1966; v Flere idr., 

2008).  Fluidna  naj bi bila za razliko od izkristalizirane razmeroma neodvisna od  izkušenj in 

vplivov izobraževanja, v veliki meri podedovana,  nanašala pa naj bi se predvsem na reševanje 

novih problemov (Lassiter idr., 2001; Pogačnik, 1994, vsi v Flere idr., 2008, str. 39). Poudarek 

analize pridobljenih podatkov je bil predvsem v ugotavljanju statistično pomembnih razlik med 

dijaki poklicnih šol in ostalih (torej štiriletnih) srednješolskih programov (Flere idr., 2008). V 

nadaljevanju predstavljam nekaj ključnih poudarkov iz te raziskave. 
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Statistično značilne razlike v dimenziji uspešnosti in doseženih rezultatih na testih 

inteligence na ravni p<0,001 se kažejo med vsemi tremi obravnavanimi skupinami - dijaki 

poklicnih šol, strokovnih šol in gimnazij tako glede sposobnosti kot glede učnega uspeha in 

sicer, da se sposobnosti in uspešnost v OŠ in SŠ manjša glede na tip šole. Najvišja uspešnost in 

sposobnosti (IQ) so pri gimnazijcih, najslabše pa pri dijakih poklicnih šol (prav tam, str. 52). 

Statistično značilna razlika se je pokazala pri izobrazbi staršev, kjer so dijaki gimnazij v 

povprečju dosegali nekoliko višjo izobrazbo, med dijaki štiriletnih in triletnih poklicnih šol pa ni 

bilo zaznati razlik. So se pa pokazale statistično značilne razlike med vsemi tremi skupinami 

dijakov,  ko je šlo za kulturni kapital in sicer ga imajo družine gimnazijcev največ, nato dijakov 

strokovnih šol in najmanj dijakov poklicnih šol (prav tam, str. 54). 

Gimnazijci so v povprečju nekoliko bolj zadovoljni s šolo kot dijaki strokovnih in poklicnih 

programov, med katerimi ni statistično pomembnih razlik (prav tam), glede navezanosti na šolo 

pa so med vsemi tremi skupinami statistično pomembne razlike (p<0,001), pri čemer so 

gimnazijci najbolj navezani na šolo (prav tam).  

Dijaki triletnih poklicnih programov prednjačijo pri odklonskih vrstniških vrednotah. 

Frekventnost deviantnosti je pri povprečnem dijaku srednje poklicne šole pomembno višja v 

primerjavi z ostalimi dijaki, v nasprotju z navezanostjo na šolo in zadovoljstvom z njo (Flere 

idr., 2008, str. 132). 

Primerjane tri skupine srednješolcev se statistično pomembno razlikujejo v spremenljivkah 

prisotnost očeta, negativna samopodoba, pomoč sošolcev, družine, prijateljev, šole in 

inštruktorjev ter lokus nadzora (interni lokus nadzora, eksterni lokus nadzora1 -pomembni 

drugi, eksterni lokus nadzora2 - neznane okoliščine), pri čemer imajo dijaki poklicnih šol 

najmanj prisotnega očeta, najslabšo samopodobo, največ pomoči družine, prijateljev, šole in 

inštruktorjev ter so se  najmanj zmožni nadzorovati -  imajo najvišje vrednosti pri vseh treh 

lokusih kontrole (prav tam, str 60). Po prisotnosti matere ter nadzoru obeh staršev se 

gimnazijci statistično pomembno razlikujejo od ostalih dveh skupin dijakov. Gimnazijci imajo 

bolj prisotno mater od ostalih dveh skupin medtem ko se skupine ne razlikujejo statistično 

pomembno pri nadzoru staršev. Prav tako ni statistično pomembnih razlik med skupinami pri 

spremenljivkah odtujenost in socialna anksioznost (prav tam, str. 56). Edino pri spremenljivki 

anomičnost je vrstni red malo spremenjen -  najvišjo vrednost dosegajo dijaki štiriletnih 
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strokovnih šol, nato poklicnih šol in najnižjo gimnazijci. »Anomičnost označuje odsotnost jasnih 

smernic v življenju, zlasti odsotnost norm in vrednot« (prav tam, str. 45). Torej so dijaki 

strokovnih šol v tem najšibkejši, gimnazijci pa najmočnejši, a vendarle med skupinami ni 

statistično pomembnih razlik (prav tam, str. 56). 

Ekonomski položaj družine je bil proučevan z vprašanjem ”Kako bi označil ekonomsko stanje 

družine?” (prav tam, str. 41). Možni odgovori pa so bili od 1 do 5, s tem da je bil odgovor 1- le s 

težavo se prebijamo in 5-zelo dobro nam gre (prav tam). Na to vprašanje so bili mogoči zelo 

subjektivni odgovori, ki niso dali realnega pokazatelja ekonomskega položaja družin 

anketirancev.Iz rezultatov raziskave lahko sklenemo, da so v proučevani populaciji slovenskih 

srednješolcev izrazite razlike med  gimnazijci, dijaki ostalih 4-letnih programov in dijaki 3-

letnih srednješolskih programov. Slednji so v najslabšem življenjskem položaju in z najslabšimi 

napovedmi za prihodnost.   

Podajam še ključne rezultate druge študije, ki se je usmerila v proučevanje značilnosti mladih, 

druge generacije priseljencev z naslovom Čefurji so bili rojeni tu (Dekleva in Raspotnik, 2001). 

Raziskava, ki je potekala v letih 2000 in 2001, je zajela 1986 mladostnikov z ljubljanskih šol, 

starih od 13 do 19 let, od tega 820 osnovnošolcev in 1114 srednješolcev (Dekleva in Razpotnik, 

2002). V celotni anketirani populaciji se je 76,3 % vprašanih opredelilo za Slovence, 20,6 % za 

narodnosti bivše Jugoslavije, 0,9%  za druge narodnosti, 2,2% vprašanih pa ni odgovorilo 

(Dekleva in Razpotnik, 2002, str. 96). Delež anketiranih, kjer doma ne govorijo slovensko,  je 

bil 8%, tistih, kjer doma poleg slovenščine govorijo še v drugem jeziku - npr. jezik neslovenske 

matere ali očeta pa 16,8 % (prav tam, str. 104). 

Razlike v izobrazbi staršev glede na narodnostno opredelitev anketirancev so statistično 

pomembne. Najvišjo izobrazbo imajo starši mladostnikov, ki se opredeljujejo za Slovence, nato 

pa sledijo (po padajočem vrstnem redu) Hrvati, druge narodnosti nekdanje Jugoslavije 

(Makedonci, Črnogorci in Albanci),  Bosanci/Hercegovci/Muslimani in na koncu Srbi (prav 

tam, str.106).  

Primerjava ekonomskega statusa družin anketiranih kaže velike razlike med tistimi, ki imajo 

starše slovenskega in onimi, ki imajo starše neslovenskega porekla. Največje razlike so se 

pokazale pri deležu mladostnikov, ki imajo svojo sobo oz. v sobi spijo sami. Tako je med 

Slovenci, ki imajo slovenske starše, takih 75,6% oz. skoraj dvakrat toliko, kot med Neslovenci, 
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ki imajo starše Neslovence in jih je 44,9 %. Nezaposlenost mater je najvišja v družinah, kjer so 

starši Neslovenci. Glede socialne pomoči družinam, je raziskava dala le mejno statistično 

pomembne razlike, je pa zaporedje sledeče: najbolj ugodna finančna situacija je v družinah, kjer 

so starši Slovenci,  nato v družinah, kjer je od staršev samo eden slovenske narodnosti in 

najslabše v družinah z neslovenskimi starši. (prav tam, str. 110). 

Analiza anketiranih glede na šolo oz. izobraževalni program, ki ga obiskujejo, je pokazala, da 

je v gimnazijskih  programih največji delež Slovencev s slovenskimi starši,  manjši delež je 

tistih, pri katerih je od staršev samo en slovenske narodnosti in najmanjši tistih z neslovenskimi 

starši (prav tam, str. 111), kar kaže na visoko negativno korelacijo med zahtevnostjo programa 

in narodnostjo staršev. Dekleva in Razpotnik (2002) pojasnita, da imajo mladostniki 

neslovenskih staršev, ki so hkrati najmanj izobraženi, le 7,7% možnosti, da bodo vpisani na 

gimnazijo, otroci slovenskih staršev, ki so hkrati tudi med najbolj izobraženimi, pa 72, 3% takih 

možnosti (prav tam, str. 112). 

Izsledki raziskave kažejo, da je tudi izobrazba staršev močno povezana z vključenostjo 

mladostnikov v šolske programe. Vpliv izobrazbe staršev je linearen, kontinuiran in izrazito 

velik. V raziskavi je bilo 75% mladostnikov, katerih starši so imeli le nedokončano  osnovno 

šolo, vpisanih na 3-letne srednješolske programe, 25% pa na srednješolske strokovne programe 

(in 0% na gimnazijske).  

Mladostniki, katerih starši so imeli v povprečju dokončano osnovno šolo, so bili vpisani v 

srednješolske poklicne in strokovne programe v razmerju 50% -50%. Mladostniki, katerih starši 

so imeli v povprečju  3-letno srednjo šolo pa so bili vpisani po deležih 43% na poklicno šolo, 

48% na strokovno šolo in 9% na gimnazijo (prav tam, str. 113). V raziskovanem vzorcu 

mladostnikov so bili mladostniki slovenskega porekla vpisani po deležih 17% na poklicne šole, 

48% na strokovne in 35% na gimnazije, medtem ko so bili mladostniki narodnosti bivše 

Jugoslavije vpisani v deležih 42% na poklicne šole, 43% na strokovne šole in 15% na gimnazije, 

deleži so bili med različnimi narodnostmi zelo podobni (prav tam, str. 114). 

Glede odnosa anketiranih do šole rezultati kažejo, da dijaki  manj zahtevnih srednješolskih 

programov (2 in 3-letnih) učiteljem zaupajo bolj in šolo doživljajo kot bolj relevantno v 

primerjavi s tistimi v bolj zahtevnih programih. Na šolo so bolj navezani, a v razredu manj 

integrirani, kot tisti v bolj zahtevnih programih. V nasprotju z dijaki manj zahtevnih programov 
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doživljajo gimnazijci šolo kot najmanj pomembno, v oddelkih se počutijo najbolje, učiteljem pa 

najmanj zaupajo (prav tam, str. 116). 

Na področju izkušenj z nasiljem je raziskava pokazala, da so bili mladostniki s slovenskimi 

starši podpovprečno viktimizirani in tudi nekoliko podpovprečno nasilni. Slovensko opredeljeni 

mladostniki z neslovenskimi starši  in neslovensko opredeljeni mladostniki z enim od staršev 

Slovencem so bili pogosteje nasilni, vendar povprečno viktimizirani. Neslovensko opredeljeni 

mladostniki z neslovenskimi starši pa so bili tako viktimizirani kot nasilni nadpovprečno 

pogosto in intenzivno (prav tam, str.127). 

V raziskavi so največji delež zavzemala štiri odklonska vedenja anketiranih in sicer 

neopravičeno izostajanje od pouka (46%),  vožnja brez vozniškega dovoljenja (31%), kraje v 

trgovinah (20%) in vandalizem (11%). Za najbolj odklonske (glede na povprečje) so se izkazali 

(samoopredeljeni) Neslovenci, pri katerih je od staršev le eden Slovenec in (samoopredeljeni) 

Slovenci z neslovenskimi starši. Znotraj srednješolskih programov so se za najbolj odklonske 

izkazali dijaki triletnih srednješolskih programov in za najmanj odklonske gimnazijci (prav tam, 

str. 131).  

Presenetljiv je podatek raziskave v zvezi s strahom pred nasiljem, saj se mladostniki počutijo 

dokaj ogrožene. Kar 9,3% jih je odgovorilo, da vsaj včasih iz obrambnih razlogov s seboj nosijo 

strelno orožje, 20,3 % jih vsaj včasih s seboj nosi nož ali boksar. Pri tem je precej več 

mladostnikov (po lastnih izjavah) neslovenskih narodnosti kot mladostnikov slovenske 

narodnosti, ki vsaj občasno iz obrambnih razlogov nosijo s seboj orožje: v okviru odgovorov na 

4 vprašanja o nošenju orožja se povprečni količnik med odstotki oboroženih mladostnikov 

neslovenske in slovenske narodnosti približuje 1,5 (prav tam, str. 134). Med mladostniki 

neslovenske narodnosti prednjačijo Hrvati v nošenju noža ali bokserja, mladostniki drugih 

narodnosti nekdanje Jugoslavije (Črnogorci, Makedonci, Albanci) v nošenju strašilne pištole in 

Bosanci/Hercegovci v nošenju strelnega orožja (prav tam). 

V doživljanju nasilja in strategijah zaščite so velike razlike med mladostniki različnih 

izobraževalnih programov. Mladostniki štiriletnih strokovnih programov so približek nekakšni 

zlati sredini, v primerjavi z njimi kažejo gimnazijci več strahu pred nasiljem, imajo bolj 

napadalne/zastraševalne strategije in manj strategije izogibanja. Najbolj pa je izstopajoča 
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skupina dijakov triletnih programov, ki kaže izrazito manj strahu pred nasiljem, manj 

napadalne/zastraševalne strategije in manj strategije umika (prav tam, str.137). 

 Rezultati v zvezi s stališčem do nasilja kažejo, da imajo manj pozitiven odnos do nasilja (od 

povprečja) Slovenci s slovenskimi starši in Slovenci, pri katerih je le eden od staršev slovenske 

narodnosti, bolj pozitiven pa vsi ostali, predvsem Neslovenci z enim od staršev Slovencem (prav 

tam, str. 139).   

V zvezi z družinsko vzgojo in družinsko klimo je raziskava dala odgovore na to, ali 

mladostniki živijo v konfliktni družinski klimi, ali vlada v družini telesno nasilje med staršema 

in ali je starševska vzgoja nekonsistentna/dvotirna. Rezultati so pokazali, da so slovenski 

mladostniki s slovenskimi starši pri vseh negativnih spremenljivkah (nasilju, konfliktih v 

družini, dvotirni vzgoji) pod povprečjem celotnega vzorca, pri pozitivnih (materina in očetova 

podpora),  pa blizu povprečja. Za vse druge narodnostne skupine velja, da so pri vseh 

spremenljivkah, ki kažejo prisotnost nasilja v družini, slabe družinske klime in dvotirne vzgoje, 

vidno nad povprečjem, izrazito pri tem izstopajo neslovenski mladostniki, pri katerih je od 

staršev le eden slovenske narodnosti (prav tam, str.143). Za mladostnike drugih narodnostnih 

skupin v primerjavi s slovenskimi je torej značilnega več nasilja, predvsem med starši ter bolj 

oz. izrazito dvotirna vzgoja. Vzrok slednje je lahko različna narodnost staršev.  

O nadpovprečno slabi klimi, nasilju med starši in staršev nad mladostnikom v otroštvu in zdaj 

poročajo mladostniki druge generacije priseljencev, opredeljeni za Makedonce, Albance in 

Črnogorce (prav tam, str.143). Pri vseh obravnavanih spremenljivkah družinske vzgoje - 

družinska klima, nasilje nad mladostnikom v starosti pred 12. letom, materina podpora pred 12. 

letom, očetova podpora pred 12. letom,  nasilje v vzgoji v zadnjem letu, telesno nasilje med 

starši in dvotirnost vzgoje, so se pokazale statistično pomembne razlike med mladostniki, ki 

obiskujejo različne vrste izobraževalnih programov. Razlike so ekstremne (prav tam). Od 

povprečja v pozitivno smer (manj nasilja, več podpore, bolj konsistentna vzgoja vendar tudi 

nekoliko bolj konfliktna družinska klima) odstopajo gimnazijci, blizu povprečja so dijaki 

štiriletnih programov in osnovnošolci, opazno v negativno smer pa odstopajo dijaki triletnih 

poklicnih šol. Zanje je značilna bolj konfliktna družinska klima, manj podpore s strani staršev, 

še posebej očeta, več nasilja med starši, bolj dvotirna vzgoja in več nasilja nad mladostnikom v 

otroštvu. Gimnazijci poročajo o manjšem obsegu vseh oblik nasilja, o več starševske podpore, o 

manj nekonsistentnosti vzgoje, vendar tudi o nekoliko bolj konfliktni družinski klimi. V 
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negativno smer izrazito izstopajo dijaki triletnih srednješolskih programov. Zanje je značilna 

bolj konfliktna družinska klima, manj starševske podpore, več nasilja med starši, bolj dvotirna 

vzgoja in več nasilja v otroštvu (prav tam, str. 144). 

Če strnem ugotovitve raziskave, so tudi tu, kot se je izkazalo že v predhodni raziskavi (Flere 

idr., 2008), v izrazito slabšem življenjskem položaju mladostniki, druga generacija priseljencev 

iz bivših jugoslovanskih republik v primerjavi z mladostniki slovenskega porekla. V poklicne 

(triletne) srednje šole se vpisuje izrazito večji delež mladostnikov druge generacije priseljencev 

iz bivših jugoslovanskih republik (42%), kot pa mladostnikov slovenskega porekla (17%). 

Živijo v slabših socialnoekonomskih razmerah od vrstnikov v 4-letnih sedanjih šolah. Njihovi 

starši imajo v povprečju nižjo izobrazbo od vrstnikov v 4-letnih programih, pretežno imajo le 

nedokončano ali dokončano osnovno šolo. Na šolo so dijaki poklicnih šol bolj navezani in jo 

smatrajo za bolj relevantno kot ostali, učiteljem bolj zaupajo kot ostali, v razredu pa so manj 

integrirani kot ostali. Imajo bolj pozitiven odnos do nasilja kot dijaki 4-letnih programov, so bolj 

nasilni in tudi bolj viktimizirani od vrstnikov. V njihovih družinah vladajo bolj konfliktna klima, 

bolj nekonsistentna vzgoja in več nasilja med starši, imajo pa manj podpore s strani staršev 

(posebej očeta) in več je bilo nad njimi storjenega nasilja s strani staršev v otroštvu v primerjavi 

z vrstniki. Ugotovitve raziskave veljajo za ljubljanske srednješolce. Teh ugotovitev sicer ne 

smemo kar na slepo posploševati na celo Slovenijo. Predvidevam pa, da bi dale raziskave v 

večjih slovenskih mestih, če že ne enake pa zelo podobne rezultate. 

O značilnostih dijaške populacije lahko sklepamo še iz nekaterih raziskav zadnjega časa. 

Mednarodna raziskava PISA za populacijo 15-letnikov (v Sloveniji pretežno srednješolcev), v 

katero je bila Slovenija vključena v letih 2006 in 2009, kaže boljšo bralno pismenost pri 

dekletih kot pri fantih. Kot odločilni faktor uspešnosti po tej raziskavi se kaže tudi socialno-

ekonomski status družine (Štraus, 2010). 

Bralne navade so se v raziskavi Flereta s sodelavci (2009) na populaciji 1233 dijakov drugih 

letnikov slovenskih srednjih šol izkazale kot izjemno močan napovednik učnega uspeha (prav 

tam, str. 97).  Tradicionalno boljša učna uspešnost deklet v osnovni šoli vodi po sedanjih 

kriterijih v boljše možnosti vpisa na srednjo šolo (Razdevšek-Pučko, Čuk in Peček, 2003).Ker 

gredo vrednote v družbi v smeri doseganja čim višje stopnje izobrazbe na sekundarni ravni in 

imajo dekleta boljši učni uspeh ob koncu osnovne šole, se dekleta v večji meri kot fantje 

vpisujejo v bolj zahtevne programe in v gimnazijskem programu predstavljajo večino, fantje pa 
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predstavljajo večino v manj zahtevnih programih. Tako se učenci z najslabšim učnim uspehom, 

ki so v pretežni meri fantje, vpisujejo v nižje poklicne in srednje poklicne programe (torej dvo- 

in triletne) in so v teh programih v večini (Kroflič ind., 2009). 

5.2 Šolska kultura in klima v slovenskih srednjih šolah 

Kljub vse večjemu zavedanju o pomembnosti šolske kulture in klime in kljub disciplinskim 

problemom v šolah, se v Sloveniji  šolske kulture in klime (še) ne raziskuje sistematično. Tako 

ne vemo kaj dosti niti o zadovoljstvu zaposlenih niti o zadovoljstvu učencev in staršev s šolo.  

5.2.1 Šolska klima kot se kaže iz raziskav v našem prostoru 

Raziskave zadnjega časa sicer kažejo, da večina slovenskih učiteljev rada opravlja svoje delo oz. 

so z delom zadovoljni (Kobolt idr., 2008; Kroflič idr., 2009; Mugnaioni-Lešnik, Koren, Logaj in 

Brejc, 2009). To lahko pojasnimo z dejstvom, da so v  razredu sami kreatorji klime (v okviru 

danih pogojev) ter so tudi v večji meri kot sicer avtonomni. To pa ne pomeni, da so zadovoljni v 

kolektivu oz. da občutijo šolsko klimo kot zadovoljujočo.  

Fenomena šolske klime se je v zadnjem času dotaknila raziskava Krofliča s sodelavci (2009) za 

slovenske srednje strokovne in poklicne šole. Ugotovitve, da je 82,3%  učiteljev  zadovoljnih s 

svojim poklicem (prav tam, str. 121), da pa jih med vsemi skoraj tretjina oz. 29,3%  meni, da na 

šoli ne vlada dobro vzdušje (prav tam, str. 123), je vredno razmisleka. Pri tem so še bolj kritični 

dijaki, ki kar v 34,6% menijo, da na šoli ne vlada dobro vzdušje (prav tam). Na vprašanje, če se 

dijaki v šoli dobro počutijo, pa je odgovorilo negativno 14,6% učiteljev in kar 39,1% dijakov 

(prav tam, str. 122). Že sam podatek, da se zelo velik delež dijakov na strokovnih in poklicnih 

srednjih šolah v šoli slabo počuti, je zaskrbljujoč. Po mnenju avtorjev raziskave izrazita 

razhajanja v trditvah učiteljev in dijakov sama po sebi prav tako nakazujejo na ne preveč 

spodbudno klimo medsebojnih odnosov (Kroflič idr., 2009). 

Rezultati raziskave o nasilju v slovenskih osnovnih in srednjih šolah (Mugnaioni-Lešnik, Koren, 

Logaj in Brejc, 2009), kjer je bilo v vzorcu 68,4% strokovnih delavcev osnovnih in 31,6% 

srednjih šol, pa kažejo, da kar 95% strokovnega osebja šol (ravnatelji, učitelji, svetovalni 

delavci) med učenci/dijaki zaznava verbalno nasilje, pri čemer pogosto ne ukrepajo, kar avtorji 

raziskave pojasnjujejo z »normalizacijo« besednega nasilja (prav tam str. 154) kar pomeni, 
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»...da je besednega nasilja v določenem okolju toliko, da je postalo del vsakdana« (prav tam, str. 

154). Med anketiranci, strokovnimi delavci šole, je več kot polovica teh, ki zaznavajo besedno 

nasilje s strani učencev/dijakov nad njimi samimi, od tega 18% takih, ki to nasilje zaznavajo 

pogosto ali zelo pogosto (prav tam, str. 173).  

Vzroke za nastajanje konfliktnih situacij in s tem disciplinskih problemov v šoli Bečaj deli na 

individualne in sistemske (Bečaj, 2002). V primeru individualnih vzrokov gre lahko za 

specifične lastnosti učenca ali učitelja, ki sproži konflikt. Med sistemske vzroke pa Bečaj uvršča 

predvsem kulturo šole, stil vodenja in kurikularno naravnanost (prav tam).  

Glede medsebojnega sodelovanja in timskega dela učiteljev in ostalih strokovnih delavcev 

srednjih šol ni veliko znanega, ravno tako ni znana stopnja sodelovanja šolskega osebja in 

staršev in tudi ne šol in šolskega okolja. Lahko pa sklepamo, da je stopnja sodelovanja na 

pedagoškem polju med učitelji v srednjih šolah podobno nizka, kot v osnovnih (Sardoč, Klepac, 

Rožman, Vršnik Perše in Brečko, 2009), saj zaradi določenosti temeljnih elementov vzgojno-

izobraževalnega procesa sistem sodelovanja na splošno ne stimulira oz. ga destimulira. Ni pa 

dvoma, da učitelji, dijaki in starši sodelujejo v okvirih predpisanega. Predpisano je sodelovanje 

učiteljev v programskih svetih in strokovnih aktivih, sodelovanje dijakov v dijaški skupnosti na 

šoli ter staršev v šoli v okviru Sveta staršev in v Svetu šole.V teh oblikah je pogostost 

sodelovanja spet le v okviru predpisanega oz. nujnega za normalen potek 

vzgojnoizobraževalnega procesa.  

Na sodelovanje učiteljev, dijakov in staršev na vzgojnem področju (kolikor ga je bilo) je nova 

šolska zakonodaja v samostojni Sloveniji, sprejeta v letih 1996 in 1997 delovala zelo 

destimulativno, saj je s podrobnim predpisovanjem pravic in dolžnosti (dijakov, učiteljev, šole), 

vzgojnih ukrepov oz. kazni in nagrad dijakom država vzela v svoje roke ne le izobraževanje 

ampak tudi vzgojo v šoli. Pravilnik o šolskem redu za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in 

strokovne šole (Ur. l. RS, 17/1997) je med drugim razvrstil nesprejemljivo vedenje v šoli v 

lažje, težje in najtežje kršitve ter predpisal postopek in izrekanje vzgojnih ukrepov. Edina 

predpisana oblika kazni so bili stopnjevani vzgojni ukrepi v pisni obliki. Pravilnik je odtlej 

doživel le manjše spremembe. Novost sedaj veljavnega Pravilnika o šolskem redu za srednje 

šole (Ur. l. RS, 43/2007), ki je le prenovljeni stari pravilnik, so alternativni vzgojni ukrepi, ki jih 

lahko izbere šola in so v obliki dejanj, ki popravljajo nesprejemljivo vedenje ter lahko 

nadomestijo kazni oz.  vzgojne ukrepe v pisni obliki.  
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Predpisovanje in klasifikacija vzgojnih ukrepov kaže na »...močan vdor pravne logike v šolski 

prostor, saj poenoti ne le poglede šole na status najbolj tipičnih kršitev in pristopov izrekanja 

formalnih ukrepov, temveč tudi na pravice, dolžnosti, prepovedi in vzgojne ukrepe« (Kroflič, 

idr., 2009, str. 72). Po mnenju Krofliča s sodelavci (2009) bi morale biti šole oz. šolski kolektivi 

vzpodbujeni, da negujejo preventivno disciplino, sankcioniranje pa bi bilo v vzgojnem smislu 

bolj učinkovito, če bi imeli dijaki možnost, da sami poiščejo način za popravo konflikta ali 

poravnavo povzročene škode (prav tam).  Omenjeni pravilnik torej ne vzpodbuja negovanja 

šolske kulture in klime, saj ne le da pasivizira šole pri aktivnostih na področju preventivnega 

vzgojnega delovanja in so vzgojni učinki slabši kot bi lahko bili, prav tako tudi ne vzpodbuja 

sodelovanja med učitelji, dijaki in starši na vzgojnem področju, vse to pa ni v prid kulturi in 

klimi šol.  

5.3 Pogoji za dobro šolsko kulturo in klimo  

5.3.1 Šola kot dobra skupnost 

»Ena najosnovnejših reform, ki jih potrebujejo naše šole, je, da jih napravimo za boljše 

skupnosti skrbi in opore za mlade ljudi« (Osterman, 2000, str. 49). Marentič-Požarnik (2002) 

podpira mnenje Ostermanove (2000), da šola svoje primarne - torej izobraževalne vloge ne more 

uspešno opravljati, če ne zadovoljuje osnovnih psihosocialnih potreb otrok in mladostnikov - 

med drugimi po avtonomiji, pripadnosti in kompetentnosti. Le v socialno varnem in podpornem 

učnem okolju dosežejo spoznavno zahtevne cilje tudi učenci in dijaki, ki jih sicer ne bi - to pa so 

tisti z učnimi težavami in drugimi primanjkljaji, oni iz socialno depriviligiranih okolij, anksiozni 

in tisti, ki preživljajo različne razvojne krize (Marentič-Požarnik, 2002).  

5.3.2 Avtonomne šole, motivirani, avtonomni učitelji 

Kot že omenjeno, mnogi avtorji povezujejo uspešnost učencev in dijakov s šolsko kulturo in 

klimo. Spet drugi ugotavljajo povezanost učnih dosežkov z avtonomnostjo šol (Štrajn in Sardoč, 

2006). Tako se kaže izrazita povezava med učno uspešnostjo, kulturo in klimo šol ter šolsko 

avtonomijo. Resman (2002) meni, da je glavni vzvod razvoja šol decentralizacija oz. kadrovska, 

programska, organizacijska in finančna avtonomnost šol. Kljub konsenzu v družbi o tem, da je 

učiteljeva strokovna avtonomija nujna za boljše dosežke učencev in dijakov in je bila 

avtonomnost učiteljev kot eden od pomembnih ciljev deklarirana že v Beli knjigi o vzgoji in 
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izobraževanju (Krek, 1995) ter kljub opozarjanju nekaterih domačih strokovnjakov na nujnost 

po šolski avtonomiji (Marentič-Požarnik, 2002; Resman, 2002; Novak, 2006; Bečaj, 2008) pa 

tega cilja snovalci šolskega sistema  ne uspejo uresničiti. Tako se dejanska avtonomija učiteljev 

v zadnjih 10 letih ni povečala in ni enaka formalno opredeljeni avtonomiji (Novak, 2006, str. 

315). Avtor meni, da je takšno stanje rezultat obstoječe politične kulture in nedemokratične 

tradicije (Novak, 2006).  

Naše učitelje v obstoječem šolskem sistemu v prvi vrsti obremenjuje vsebina in obseg kurikula, 

ki jih sili v storilnost in površno, namesto  poglobljeno obravnavo vsebin. To pelje pri učencih v 

hitro pozabljanje, pri  učiteljih pa v izgorelost (Bečaj, 2008).Večina učiteljev si več kot 

sprejemljivega obsega vsebin niti ne želi, saj se šolski kolektivi ne ukvarjajo s tem, kaj vse bi 

spremenili, če bi bili avtonomni, temveč predvsem s tem, kako funkcionirati v danih pogojih. 

V sistem je poleg (pre)obširnega kurikula vgrajenih še veliko zaviralcev učiteljeve učinkovitosti. 

Eden ključnih je tudi veliko število predmetov, kar drugje rešujejo z združevanjem in 

izbirnostjo. Manj predmetov reši problem razdrobljenosti znanja in tudi organizacijo pouka, saj 

je dnevno na urniku lahko manj predmetov, poleg tega ostane za posamezni predmet na voljo 

več ur tedensko. Če bi učitelji lahko predmetnik urejali avtonomno, gotovo ne bi namenili 

nobenemu predmetu manj kot dve uri tedensko, saj je ena ura tedensko izredno neučinkovita. Na 

urniku bi bili na dan namesto šestih ali sedmih kvečjemu štirje predmeti. 

Učinkovitost učitelja je odvisna tudi od načina ocenjevanja znanja. Ocena ni le merilo znanja, 

ampak tudi motivacijsko sredstvo in vzgojno sredstvo. V srednji šoli je obvezno test v primeru 

visokega deleža negativnih ocen ponavljati in se srednješolci zaradi tega pogosto sploh ne 

pripravijo za prvo pisanje testa. Poznam pa primer šole v tujini, ko so učeneci prejeli za 

neuspešnost na testu dve negativni oceni. Ne gre za to, kaj je v tem primeru prav in kaj narobe, 

ampak za to, da učitelji sami poiščejo način, kako najbolje motivirati učence in če se nek način 

izkaže za slab, ga naslednje šolsko leto spremenijo.  

Tudi dolžina ure ima pri učni uspešnosti pomembno vlogo in srečala sem prakso šole v tujini, ko 

so 60-minutno uro v novem šolskem letu spremenili v 70-minutno.  Poznamo pa tudi pri nas 

primer zasebne šole, ki deluje po posebnih pedagoških načelih in je prva šolska ura dolga 120 

minut, ostale pa 45 minut.  
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Pisanje domačih nalog je dober način in sredstvo za razumevanje, poglabljanje in utrjevanje 

znanja. Pa vendar naši učitelji neopravljanja domačih nalog ne smejo sankcionirati z negativno 

oceno, vsi drugi ukrepi pa nimajo ustreznega učinka. Pa naj spet navedem primer šole v tujini, 

kjer so za vestnost, prinašanje domačih nalog, učbenikov in učnih pripomočkov ter pomoč 

sošolcem uvedli celo posebno oceno.  

Prisotnost učencev in dijakov pri pouku je  prav tako lahko stvar šole, če šola odgovarja za učne 

rezultate. V eni od srednjih strokovnih šol v tujini so dijaki lahko izostali eno tretjino pouku, če 

so ga nadomestili s strokovnim delom iz svojega področja pri delodajalcu. Pa spet to ni bilo na 

vseh šolah te stroke enako, ker so se šole o tem odločale avtonomno in različno. 

Našim učiteljem ni le onemogočeno, da bi svoje izkušnje v polni meri implementirali v prakso, 

nevzpodbujan in zaviran je njihov pedagoški in s tem strokovni razvoj, njihova inovativnost pa 

v danih pogojih zelo omejena. Tudi o zakonitostih učenja, bolje da ne vedo kaj dosti, saj jih v 

praksi ne morejo upoštevati. Razsežnosti avtonomije šole in učitelja kot tudi možnosti za 

izboljšave, si žal naši učitelji niti ne predstavljajo, zato se zanje tudi ne borijo. Pa vendar bi ob 

odpravi teh anomalij sistema lahko enake učne dosežke dosegli z manj truda oz. z danim trudom 

precej večje. Seveda avtonomija šole sama po sebi še ni garant za kvaliteto šole in dobro delo 

učiteljev. Pomembno je tudi vodenje šol. Sistem mora ravnatelje ne le motivirati ampak jih za 

dobre vodje/managerje tudi ustrezno usposobiti, da znajo ti motivacijo prenesti tudi na učitelje.  

Po mnenju Bečaja (2008, 2009) pa naj proces ne bi šel v smeri popravljanje sistema, temveč je 

nujna korenita sprememba – paradigmatski zasuk (prav tam). Ovira za spremembo šolskega 

sistema  je poleg naše storilnostno naravnane kulture tudi desetletja trajajoča hierarhična 

organiziranost šolskega sistema z institucijami s tradicionalno močjo odločanja (prav tam). 

Osrednja podsistema kot sta Ministrstvo za šolstvo RS in Zavod RS za šolstvo bi se morala 

odpovedati delu svoje moči neposrednega poseganja v delovanje sistema in šolam prepustiti 

bistveno več avtonomije pri odločanju (prav tam). To je težko, ker so se vsi udeleženci navadili 

na svoje vloge v tem sistemu - od omenjenih dveh in drugih šolskih institucij pa do šol, ki so 

sedaj navajene čakati na navodila in se jih držati  in  staršev, ki jim je vse to, vključno z njihovo 

sistemsko pogojeno relativno pasivno vlogo z zelo malo moči odločanja,  samo po sebi umevno. 

Tako bi bilo ob pripravi pogojev za učinkovite spremembe v šolstvu najprej potrebno spremeniti 

razmišljanje vseh udeležencev.  
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6 KAKO DO BOLJŠE ŠOLSKE KULTURE IN KLIME                                                                                                                                                                                            

6.1 Upoštevanje domačih in tujih spoznanj o učenju in poučevanju 

Šolske reforme naj bi temeljile na spoznanjih o zakonitostih izobraževanja- tako poučevanja kot 

učenja. Pri tem se mnoge države opirajo tudi na tuja spoznanja, ki jih z ustrezno previdnostjo 

implementirajo v svoje šolske reforme. Primer uspešne implementacije ameriških spoznanj je po 

besedah Pashija Sahlberga, direktorja Centra za mednarodno mobilnost in sodelovanje pri 

finskem šolskem ministrstvu ravno Finska, ki je ameriške inovacije uporabila na finski način 

(Snider, 2010). Sahlberg meni, da je bistvo finskega uspeha ravno v tem, da so Finci znali  iz 

nabora spoznanj ameriških strokovnjakov odbrati prave ideje in jih uresničiti. Sahlberg, ki 

šolstvo pojmuje kot veliko izobraževalno podjetje, še poudarja, da so na Finskem poskrbeli za 

to, da je izobraževalno podjetje ostalo v rokah izobraževalcev (Snider, 2010). Na Finskem je 

torej pomembno, da se s šolstvom ukvarjajo tisti, ki imajo izkušnje s poučevanjem in stik s 

prakso.  

Tudi slovenski načrtovalci zadnje reforme strokovnega in poklicnega izobraževanja v okviru 

Centra za poklicno izobraževanje RS so se pred nekaj leti zgledovali po Finski (Žolnir, 2009). 

Po mnenju ravnateljice Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana (tudi 

predsednice Zveze srednjih šol in dijaških domov), Fani Al-Mansour, je bila ta prenova 

preslikava finskega sistema, zelo drugačnega od našega prostora in zakonodaje in zato v takšni 

obliki neustrezna in je povzročila pri nas velike težave (prav tam). 

6.2 Poznavanje primerov dobre prakse 

Tudi primeri dobre prakse so lahko vir inovativnih idej in sprememb. V nadaljevanju 

predstavljam le dva primera in sicer drugačno pot reforme šolstva od ustaljenih, ki so jo 

izpeljali v Queenslandu, Avstralija in javnost učnih dosežkov, ki jo prakticirajo nekatere 

zahodnoevropske države. 

6.2.1 Primer šolske reforme v Queenslandu/Avstralija  

Nosilec šolske reforme, priznani avstralski pedagog Allan Luke, profesor na Queensland 

University of Technology, se je zavedal, da je potrebno reformirati šolstvo v Qeenslandu 

celovito, v vseh sestavinah vzgojno – izobraževalnega procesa  in sicer kurikul, pedagoški 
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proces in ocenjevanje, če  se hoče šolo preusmeriti v novo znanje, vrednote in tehnologijo in 

doseči boljše znanje učencev/dijakov (Vončina, 2006). Zato si je zadal za cilj, ob reformi 

sprožiti kurikularno razpravo, ki bo osredotočena na prihodnost in sicer družbeno, kulturno, 

tehnološko in življenjsko ter bo dala odgovor na vprašanje, kakšne spretnosti, znanje, zmožnosti 

in vrednote bo potrebovala prihodnja generacija (prav tam). Poleg prenavljanja kurikula je Luke 

vnesel v reformo tudi načelo Theodorja Sizerja “manj je več” (prav tam). Menil je, da je bolje, 

da si šole namesto številnih kurikularnih ciljev zadajo manj ciljev z večjo poglobljenostjo. Novi 

– alternativni kurikul je predstavljal nabor osmih ali devetih projektov oz. obogatenih nalog 

(orig. rich tasks) za vsako obdobje treh let, okrog katerih so učitelji za to obdobje lahko 

načrtovali. Naloge so razvrstili v štiri široke kurikularne kategorije, ki so bile povsem nove: 

Večrazsežne pismenosti in komunikacijske tehnologije, Življenjske poti in prihodnost družbe, 

Aktivno državljanstvo ter Okolje in tehnologija. S tem so presegli problem stalnega boja za 

predmetna področja (matematika, materin jezik...) in za ure, ki naj bi pripadale vsakemu 

predmetu.  To je bila preudarna pot, kako učitelje spraviti iz njihovih okvirov, saj so se ti držali 

svojih disciplin, jih na smrt branili in jih poučevali nepovezano med seboj (prav tam). Pred 

uvedbo reforme je bil kurikul predvsem v srednjih šolah izjemno razčlenjen in razdrobljen. Z 

reformo pa naj bi dosegli, da bi imeli učenci/dijaki bolj integrirano izobraževalno izkušnjo. Tako 

je bil cilj reforme doseči, da se npr. učitelji matematike, fizike in angleščine vsedejo skupaj in 

dogovorijo, katere elemente bodo prispevali k projektu (prav tam). Kurikul je nastajal na šolah 

ali pa na ravni združevanja šol v lokalne skupine. Med raznovrstnimi nalogami oz. projekti so 

bili npr. oblikovanje lastnih spletnih strani, organizacija panelne diskusije strokovnjakov 

bioetike, načrtovanja ekskurzije za obiskovalce iz tujih dežel ali pa načrtovanje 

zdravstvenopreventivnega programa v skupnosti. Odpadli so testi znanja, saj so se ocenjevali 

izdelki in izvedbe s predstavitvami. Tu so nekateri izpostavili vprašanja veljavnosti in 

zanesljivosti ocenjevanja, saj trdijo, da so najzanesljivejši kazalniki tisti, najpreprostejši, kot jih 

vidimo na standardiziranih testih in ki so značilni za večino kompetenčnih modelov 

izobraževanja. Luke pa meni, da so obogatene naloge izjemno veljavne, saj obsegajo širok 

razpon učenčevih znanj, dejanj, praks in izvedb ter izkazujejo transferno moč izobraževanja in 

širok nabor spretnosti, ki jih testi ne merijo. Vendar pa morata biti ocenjevanje in evalvacija 

umeščena v tehnični sistem, ki ne zmanjšuje njihove zanesljivosti. V Queenslandu imajo s tem 

že veliko izkušenj. Tam že od leta 1973 ne ocenjujejo znanja na osnovi testov,  temveč učitelji, 

združeni v skupine, skupaj pregledujejo delo učencev najprej na šolski ravni, nato na regionalni 
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ravni in še na državnih panelih. V tem procesu se izoblikujejo standardi in zahteve, kaj pomeni 

odlično znanje učencev, kaj povprečno, itn. (prav tam).  Zelo pomembna dimenzija te reforme 

pa je tudi vključitev staršev v sodelovanje in sicer v predstavitve na šolah, v sodelovanje v 

projektih in celo v proces evalvacije in ocenjevanja nalog (prav tam). 

6.2.2 Javnost učnih dosežkov posameznih šol – praksa v nekaterih evropskih državah 

Ena od dilem našega šolstva je, do katere mere naj bi bili rezultati uspešnosti šol javni.Pri nas je 

rang uspešnosti osnovnih šol pri eksternem preverjanju in srednjih šol na maturi sicer šolam 

znan, javnosti pa ne. Večina evropskih držav ima eksterno preverjanje že na ravni 

osnovnošolskega oz. obveznega izobraževanja (izjema je Italija, ki ga nima), jih je pa le 10, ki te 

rezultate javno objavljajo in so na vpogled tako šolam kot staršem (Key Data on Education in 

Europe 2009, 2010). Istočasno je med njimi večina zelo uspešnih v mednarodnih raziskavah 

TIMSS, PIRS in  PIRLS. Države, ki javno objavljajo rezultate eksternih preverjanj so Velika 

Britanija, Švedska, Norveška, Irska, Nizozemska, flamski del Belgije, Islandija, Portugalska, 

Litva, Češka, Madžarska in Romunija. V teh državah je mogoče podatke najti na internetnih 

straneh ministrstev za šolstvo ali šolskih inšpektoratov. V Veliki Britaniji še posebno skrbijo, da 

so o rezultatih šol obveščeni tudi starši (prav tam). Na Finskem in Danskem se glede objavljanja 

rezultatov odločajo na lokalni ravni (prav tam). Javnost učnih dosežkov je lahko motivacija za 

boljše delo šol. Javnost rezultatov implicira večjo odgovornost šol za učne dosežke, odgovornost 

pa je utemeljena le, če imajo šole ustrezno mero avtonomije, da lahko svojo učinkovitost 

izboljšujejo. Mnenja sem, da sistem ne sme biti naravnan tako, da je učni uspeh edino merilo 

kakovosti šol, saj bi to pomenilo še bolj vzpodbujati storilnostno kulturo. Za presojanje 

kakovosti naj bi se vzpostavil sistem različnih kazalcev, predvsem takih, ki bi nakazovali, da 

šola deluje kot dobra skupnost z veliko mero sodelovanja, inkluzivnosti in drugih pogojev za 

vsestranski razvoj otrok. Sklenem lahko, da je pot do boljše šolske kulture in klime tak šolski 

sistem, v katerem so upoštevana in ustrezno implementirana domača in tuja spoznanja o učenju 

in poučevanju. Pri tem so nam lahko v pomoč primeri tuje prakse, ki pa jim ne smemo slediti za 

vsako ceno.  
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7 OBSEG IN VSEBINA RAZISKAVE 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev raziskave 

Osnovni raziskovalni problem je ugotoviti  šolsko klimo v slovenskih srednjih šolah skozi ocene 

učiteljev, ki tam poučujejo. Zanimalo me je ali se bodo potrdile teze kritikov našega šolskega 

sistema in ugotovitve dosedanjih raziskav o storilnostno in ne dovolj  sodelovalno in inkluzivno 

naravnani šolski klimi v naših srednjih šolah. 

Pomemben cilj raziskave je tudi ugotoviti razlike v ocenah učiteljev o klimi na šoli glede na tip 

šole in program, v katerem poučujejo. 

Že omenjene raziskave (Dekleva, Razpotnik, 2002; Flere idr., 2008; Mugnaioni-Lešnik idr., 

2009) kažejo na razlike v vedenjskih vzorcih dijaške populacije glede na tip šole in program, 

kamor se vpisujejo, zato sem želela ugotoviti predvsem to, ali gimnazijski učitelji  res zaznavajo 

moteče vedenje manj pogosto od učiteljev v različnih 4-letnih izobraževalnih programih in v 

krajših izobraževalnih programih (3-letnih, 2-letnih). 

Zanimalo me je tudi, ali je zadovoljstvo učiteljev pri delu povezano s pogostostjo opažanja 

motečega vedenja. 

Raziskala sem zadovoljstvo pri delu med učitelji glede na tip šole in program, v katerem 

poučujejo. Želela sem še ugotoviti, kaj menijo učitelji o vzrokih oz. dejavnikih za moteče 

vedenje dijakov.  

Glede na dejstvo, da raziskava temelji na kvantitativni raziskovalni metodologiji, s katero sem 

lahko raziskala le klimo na šoli (kot jo ocenjujejo učitelji),  ne pa tudi kulture, sem na osnovi 

dobljenih rezultatov v skladu s teorijo posredno sklepala tudi na kulturo slovenskih srednjih šol.  

7.2 Raziskovalne hipoteze 

Glede na  znane raziskovalne izsledke domačih raziskav zadnjega časa (Flere idr., 2008; Kroflič 

idr., 2009; Mugnaioni-Lešnik, idr., 2009), lastne izkušnje 14-letnega poučevanja na srednji šoli, 

upoštevaje oblikovan raziskovalni instrument, sem preverila naslenje hipoteze: 
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H1 V doživljanju  in ocenah šolske klime med učitelji obstajajo razlike glede na njihov 

spol, starost, zadovoljstvo pri delu, delovni staž v šolstvu, izobrazbo, strokovni naziv, 

velikost kraja in velikost šole, v kateri poučujejo.  

H2 V doživljanju šolske klime obstajajo razlike med skupinami učiteljev glede na 

zahtevnost šole oz. program, v katerem poučujejo. 

H3 Učitelji v gimnazijskem programu opažajo manj motečega vedenja kot učitelji v manj 

zahtevnih šolah oz. krajših vzgojno-izobraževalnih programih. 

H4 Obstaja povezanost med zadovoljstvom učiteljev pri delu in pogostostjo opažanja 

motečega vedenje pri dijakih. 

H5 V zadovoljstvu pri delu so med skupinami učiteljev razlike glede na zahtevnost šole 

oz. izobraževalni program, v katerem poučujejo. 

H6 Ocenjevanje vzrokov/dejavnikov motečega vedenja dijakov se razlikuje med učitelji 

glede na zahtevnost šole oz. program, v katerem poučujejo.
7
  

8 METODOLOGIJA RAZISKAVE 

V raziskavi sem uporabila kvantitativno raziskovalno metodologijo.  

Statistične obdelave so bile izvedene s programom SPSS 16.0.  

                                                 

7
 Pričakujemo, da  zahtevnost programa in značilnosti dijakov, ki se vanj vpisujejo (intelektualne, kulturne, soc.-

ekonomske), vplivajo na šolsko klimo in pojavnost motečega vedenja, kot ga občutijo učitelji.  
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8.1 Vzorec 

V empiričnem delu zbrani podatki so pridobljeni v okviru raziskovalnega  projekta z naslovom 

»Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih 

učencev in dijakov«. Bila sem članica raziskovalne skupine. Iz primarnega vzorca 2076 

respondentov (učiteljev in svetovalnih delavcev v javnih osnovnih in srednjih šolah oz. šolskih 

centrih po Sloveniji ter vzgojiteljev v dijaških domovih) sem po kriteriju izbire učiteljev, ki 

poučujejo na srednjih šolah, obdelala vprašalnike 490-ih respondentov, učiteljev različnih tipov 

srednjih šol. Izpolnjene vprašalnike je vrnilo 98 srednjih šol in šolskih centrov od skupno 156-

ih, kar predstavlja 63% vseh šol, ki izvajajo srednješolsko izobraževanje.  

Po podatkih Statističnega urada RS je v šolskem letu 2007/8, ko je potekala raziskava, v 

srednjih šolah poučevalo 7208 učiteljev, od tega 4682 žensk oz. 65% (Statistični urad RS, 

2008). Vzorec 490-ih respondentov predstavlja 6,8% celotne populacije, med njimi je 394 žensk 

oz. 80,5%. V vzorcu je delež učiteljev, ki poučujejo samo v gimnazijskem programu 26,1%, 

učiteljev v  ostalih 4-letnih programih (strokovne gimnazije in strokovne šole) 12,7% ter delež 

učiteljev, ki poučujejo v srednjih poklicnih in nižjih poklicnih šolah oz. programih ali več 

programih 61,2%.  

Vzorec z vidika numerusa kot zastopanosti po spolu ni reprezentativen. Vsled tega so dobljeni 

rezultati bolj ocene kakor pa zanesljive ugotovitve. Po drugi strani pa se je na anketiranje 

odzvalo veliko tistih učiteljev, ki poučujejo v šolah oz. programih s težje vodljivo dijaško 

populacijo, kar priča, da so se čutili nagovorjene in zato njihov prispevek daje raziskavi posebno 

težo. 

8.2 Opis spremenljivk  

Spremenljivke sem uvrstila v skupini: 

 spremenljivke, ki označujejo habitus učiteljev: spol, starost, delovni staž v šolstvu,  

izobrazba, strokovni naziv, pedagoško - andragoška dokvalifikacija, lokacija in velikost 

šole, v kateri poučujejo, tip srednje šole oz. srednješolski program, v katerem poučujejo; 

 spremenljivke, ki se nanašajo na ocene učiteljev glede klime na njihovi šoli, pogostosti 

opažanja motečega vedenja dijakov in pripisovanja vzrokov za moteče vedenje ter oceno 

lastnega zadovoljstva pri delu.  
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8.3 Merski instrumentarij 

Vprašalnik za omenjeno raziskavo smo oblikovali v raziskovalni skupini na osnovi že izvedenih 

raziskovalnih projektov doma in v tujini ter drugih standardiziranih instrumentov s področja 

zadovoljstva pri delu, ocenjevanja motečega vedenja v šoli, potekov dela z usmerjenimi učenci 

(učenci s posebnimi potrebami). Dokončno verzijo poslanih vprašalnikov smo oblikovali na 

osnovi raziskovalnih ciljev omenjene raziskave. 

Iz vseh zbranih podatkov sem uporabila odgovore srednješolskih učiteljev in jih analizirala 

glede na naslednje neodvisne spremenljivke – spol, starost, delovni staž v šolstvu, stopnjo 

izobrazbe, strokovni naziv, opravljene dokvalifikacije, tip in program srednje šole, v kateri 

poučujejo, velikost šole in velikost kraja, v katerem se šola nahaja in odvisno spremenljivko 

zadovoljstvo učiteljev pri delu.  

Šolsko klimo tako zajamem na osnovi odgovorov na 15 trditev v okviru vprašanja » V kolikšni 

meri veljajo trditve za vašo šolo?«. Odgovori na 5-stopenjski  lestvici Likertovega tipa so bili: 

1- sploh ne velja, 2 - malo velja, 3 - delno velja, 4 - precej velja, 5 - popolnoma velja. 

Trditve: Na naši šoli... 

  1  se vsak učenec počuti sprejetega. 

  2  osebje šole različnih profilov med seboj sodeluje. 

  3  učenci pomagajo drug drugemu. 

  4  je odnos med osebjem spoštljiv. 

  5  strokovni delavci šole in starši med seboj sodelujejo. 

  6  učitelji med seboj sodelujejo pri evalvaciji pedagoškega in vzgojnega dela. 

  7  za vse učence obstajajo visoka pričakovanja. 

  8  so vsi učenci enako cenjeni. 

  9  vzgoji posvečamo dovolj pozornosti.  

10  se osebje šole trudi odstraniti ovire pri učenju in poučevanju. 

11  je učni uspeh najbolj pomemben cilj šolanja. 

12  učne ure spodbujajo razumevanje drugačnosti. 

13  je čutiti naraščanje tekmovanja in individualizma. 

14  so strokovna znanja šolskega osebja kakovostna. 
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15  se strokovna znanja uporabljajo pri poučevanju učencev  različnih okolij.  

Pogostost opažanja motečega vedenja sem ugotavljala z analizo odgovorov učiteljev na 10 

oblik motečih vedenj v okviru vprašanja »Kako pogosto ste v zadnjem tednu med učenci/dijaki 

na vaši šoli opazili:..«. Odgovori na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa so bili: 1 -  se sploh ni 

pojavilo, 2 - enkrat v tednu, 3 - do trikrat v tednu, 4 - vsakodnevno, 5 – večkrat dnevno. 

Navedene oblike motečih vedenj v okviru tega sklopa: 

 1  odvračanje drugih od dela (»klovnovstvo«, obmetavanje ipd.). 

 2  neosredotočenost na snov med poukom. 

 3  nesamostojnost pri šolskem delu. 

 4  fizično izzivanje vrstnikov (suvanje,...). 

 5  goljufanje, laganje, prepisovanje. 

 6  sprehajanje, tekanje po razredu,... 

 7  verbalno nasilje do vrstnikov. 

 8  umaknjenost vase. 

 9  ugovarjanje odraslim – učiteljem, staršem. 

10 uničevalnost (uničevanje opreme...). 

Mnenja učiteljev o tem, kakšni so vzroki za moteče vedenje dijakov sem ugotavljala z analizo 

odgovorov na 14 trditev v okviru stopnje soglasja s sklopom vprašanj, ki se nanašajo na 

morebitne dejavnike motečega vedenja - »V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami?«. 

Odgovori na  5-stopenjski lestvici Likertovega tipa so bili: 1- sploh se ne strinjam,  2 - ne 

strinjam se, 3 - delno se strinjam, delno ne, 4 -strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam.  

Trditve: Učenci/ke z izstopajočim vedenjem... 

   1  so takšni zaradi popustljive sodobne vzgoje. 

2   so v sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni. 

3   nas s svojim vedenjem opozarjajo, da je nekaj narobe. 

4   so »dežurni krivci« za vse, kar ni prav v razredu. 

5   bi se morali šolati v posebnih ustanovah. 

  6   so za učitelje zelo naporni. 

  7   se bi bolje vedli, če bi se na šoli z njimi več ukvarjali. 
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  8   bi potrebovali več pozornosti in timskega ukvarjanja. 

  9   me spravijo iz tira. 

10  so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev. 

11  sodijo pod pristojnost svetovalne službe. 

12  so v stiski, ki pa je učitelji ne razumejo. 

13  se ne znajo uveljaviti na socialno sprejemljiv način. 

14  so za učitelje prav poseben izziv. 

8.4 Merske karakteristike ocenjevalnih lestvic 

a) Objektivnost je bila zagotovljena z anonimnostjo vprašalnika, navodili za izpolnjevanje, 

prostovoljnim sodelovanjem in neomejenim časom za izpolnjevanje. Za morebitna vprašanja sta 

bila na voljo elektronska naslova članov raziskovalne skupine. 

b) Zanesljivost sem preverjala s koeficientom zanesljivosti Cronbach alpha. Ta se giblje v 

intervalu od 0 do 1, njegova najnižja ustrezna mera zanesljivosti pa je 0,7, kar sem upoštevala v 

analizah. Preverila sem zanesljivost za že omenjene sklope trditev in ugotovila, da je za prva dva 

sklopa dokaj visoka, za tretji pa na meji, a še sprejemljiva.  

Tabela 8: Izračun koeficienta zanesljivosti Cronbach alpha za 3 sklope trditev 

Sklop trditev (na vprašanje) Cronbach 

alpha 

1.sklop (V kolikšni meri veljajo trditve za vašo šolo? Na naši šoli…)    0,826 

2. skop  (Kako pogosto ste v zadnjem tednu med učenci/dijaki na vaši šoli opazili: )    0,883 

3.sklop (V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami?  Učenci z  izstopajočim  

              vedenjem…) 

   0,692 

 

c) Konstruktno veljavnost inštrumenta sem preverjala s faktorsko analizo preko Varimax in 

Oblimin rotacije.  

d) Občutljivost je bila podana s 5-stopenjsko lestvico odgovorov.  
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8.5 Postopek zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo v okviru pilotskega preizkusa instrumenta decembra 2007, 

osnovno zbiranje podatkov pa v času od marca do maja 2008. Sodelovala sem pri pripravi 

vprašalnikov in izvedbi pilotske raziskave.  

Podatke nosilne raziskave smo pridobili s poštnim anketiranjem  po vseh slovenskih javnih 

osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih. Na vsako osnovno in srednjo šolo oz. dijaški 

dom smo poslali 7 vprašalnikov. Prejeli smo 2076 izpolnjenih anket učiteljev in svetovalnih 

delavcev osnovnih in srednjih šol ter vzgojiteljev dijaških domov. 

8.6 Statistične obdelave 

Podatke prikazujem z osnovno deskriptivno statistiko, kjer so s frekvenčno analizo izračunane 

ocene parametrov: aritmetična sredina (M), standardna deviacija (SD), koeficient asimetrije 

(KA) in koeficient sploščenosti (KS). S Kolmogorov-Smirnovim testom sem ugotavljala 

normalnost porazdelitve spremenljivk; po potrebi sem opravila še normalizacijo porazdelitve 

(Sagadin, 2003). 

Primerjave med skupinami učiteljev sem opravila s sledečimi metodami: s t-testom za 

primerjave neodvisnih vzorcev, analizo variance ANOVA, analizo povprečij med skupinami in 

Bonferronijevim testom (Meyers, Gamst in Guarino, 2006). Povezanost spremenljivk sem 

ugotavljala s Pearsonovim korelacijskim koeficientom.  Faktorsko analizo sem opravila za prvi 

in tretji sklop trditev. 

8.7 Opis vzorca srednješolskih učiteljev – osnovne neodvisne spremenljivke 

Glede na cilje magistrskega dela in postavljene hipoteze sem zajela vzorec učiteljev na srednjih 

šolah različnih tipov in programov, ki ga v nadaljevanju predstavljam glede na naslednje 

neodvisne spremenljivke: spol, starost, delovni staž v šolstvu, izobrazbo, pridobljen strokovni 

naziv, opravljeno pedagoško-andragoško dokvalifikacijo, lokacijo njihove šole, velikost šole ter 

šolo oz. šolski program, v katerem poučujejo. Za namen raziskave sem učitelje razvrstila v 3 

skupine in sicer gimnazijske učitelje (Učitelji v GP), učitelje v gimnazijskih in drugih 4-letnih 

(strokovnih) programih (Učitelji v GP in SSP) ter učitelje v srednjih poklicnih ali/in nižjih 

poklicnih programih in več programih (Učitelji v SPP, NPP in več programih). 
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Slika 3: Spol  

 

Analizirani vzorec srednješolskih učiteljev predstavljajo večinoma ženske, torej učiteljice 

(80,5%), slabo petino vzorca predstavljajo moški, učitelji (19,5%). V celotni populaciji za leto 

2007/8 je bil delež žensk 65% (Statistični urad RS, 2008). To pomeni, da se je odzvalo na 

anketo več učiteljic kot pa učiteljev in z vidika spola, kot je že bilo omenjeno, vzorec ni 

reprezentativen.   

Slika 4: Starost 

 

Dobro četrtino vzorca (27,3%) sestavljajo najmlajši (od 20-30 let) in najstarejši učitelji (51 let in 

več). Glavnino vzorca pa predstavljajo učitelji v starosti od 31 do 50 let (72,8%), izmed katerih 

je večji delež starih 31-40 let (42,8%).  
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Slika 5: Delovni staž v šolstvu 

 

Dobro tretjino vzorca (34,5%) predstavljajo učitelji z delovnim stažem do 10 let, glavnino 

vzorca pa predstavljajo učitelji z delovnim stažem nad 10 let (65,5%), od tega je največ tistih z 

delovnim stažem nad 10 do 20 let (44,1%).  

                                                   Slika 6: Izobrazba  

 

Delež učiteljev s srednješolsko in višješolsko izobrazbo je nizek, saj glavnino vzorca, tj. dobrih  

93% predstavljajo tisti z visokošolsko izobrazbo ali več.  

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v istem letu v srednjem šolstvu zaposlenih 4,7% 

učiteljev s srednješolsko izobrazbo, 4,7% z višješolsko, 83% z visokošolsko, 5,3% s 
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specializacijo, magisterijem ali doktoratom in 2,3% takih z neustrezno izobrazbo. (Statistični 

urad RS, 2011). Vzorec se najbolj razlikuje od celotne populacije pri učiteljih z najnižjo in 

najvišjo izobrazbo. Obe skupini tako v populaciji kot v vzorcu pomenita  majhen delež. Lahko 

zaključim, da distrubucija stopenj izobrazbe v vzorcu dokaj dobro odslika distribucijo v 

populaciji srednješolskih učiteljev.   

                                               Slika 7: Strokovni naziv  

 

Vzorec sestavlja 20,6% učiteljev brez strokovnega naziva, največ učiteljev ima naziv mentor 

(41,4%) ali svetovalec (32,2%). Učiteljev z nazivom svetnika je v vzorcu najmanjši delež, tj. 

slabih 6%. 

             Slika 8: Pedagoško-andragoška dokvalifikacija  
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Pedagoško-andragoško dokvalifikcijo je pridobilo 57,7% učiteljev vzorca, preostalih  42,3 % 

vzorca pa sestavljajo učitelji brez tovrstne dokvalifikacije. 

Slika 9: Lokacija šole  

 

Najmanjši delež vzorca (2,3%) predstavljajo učitelji, ki so trenutno zaposleni v šoli na vasi. 

Preostali del vzorca v približno enakih deležih, tretjinah, sestavljajo učitelji, ki učijo na šolah v 

mestu. Izmed njih je nekoliko več učiteljev, ki so trenutno zaposleni na šoli v srednje velikem 

mestu (34,4 %). 

Slika 10: Velikost šole  

 

Slabo tretjino vzorca (31,0%) sestavljajo učitelji, ki so trenutno zaposleni v manjših srednjih 
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1000 dijaki),  najmanjši delež pa predstavljajo učitelji v največjih srednjih šolah (z nad 1000  

dijaki). 

             Slika 11: Zadovoljstvo pri delu, ki ga opravljajo  

 

Večina učiteljev (91,6%) je pri delu vsaj dokaj zadovoljnih, le manjši delež vzorca  predstavljajo 

ne posebej zadovoljni ali zelo nezadovoljni učitelji (8,4%).  

                                                 Slika 12: Šolski program  

 

Legenda: GP –gimnazijski program,  SSP – srednji strokovni program (4-letni), 

SPP – srednji  poklicni program (3-letni),  NPP – nižji poklicni program (2-letni) 
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Dobro četrtino vzorca (26,1%) predstavljajo učitelji, ki  poučujejo v gimnazijskem programu, 

najmanjši delež pa učitelji, ki poučujejo v gimnazijskem in srednjem strokovnem programu 

(12,7%). Glavnino vzorca, dobri dve tretjini (61,2%), predstavljajo učitelji, ki poučujejo v 

srednjem poklicnem ali nižjem poklicnem programu ali v več programih (med več programi je 

srednji poklicni ali nižji poklicni program, poleg pa so še štiriletni programi). 

9 REZULTATI 

9.1  Ocene šolske klime na srednjih šolah 

Slika 13: Povprečne vrednosti ocenjevanja klime na šoli (razpon 1-5) 

 (V kolikšni meri veljajo spodnje trditve za vašo šolo?)

 

Legenda:  1 - sploh ne velja; 2 - malo velja; 3 - delno velja; 4 - precej velja; 5 - popolnoma velja 
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Vidimo, da respondenti najbolje ocenjujejo prav znanja šolskega osebja, kar govori v prid 

zaupanja v lastne kompetence. Pri tem so imeli v mislih, kakor se je glasilo tudi vprašanje - 

strokovna znanja. Šele sedaj ugotavljam, da smo sestavljalci vprašanj pozabili na odnosne 

kompetence pedagoškega osebja.  

Po višini povprečja (3,9  - precej velja) sledita postavki, da učitelji vse učence enako cenijo ter 

se trudijo odstraniti ovire pri učenju in socialnem vključevanju. Sledita s povprečno vrednostjo 

3,8 postavki – učitelji med seboj sodelujejo ter svoja strokovna znanja večinoma uporabljajo pri 

poučevanju učencev iz različnih socialnih okoljih.  Najnižja je povprečna ocena učiteljev pri 

dveh trditvah (3 in 2,9 – delno velja) in sicer za trditev za vse učence obstajajo visoka 

pričakovanja in je čutiti naraščanje tekmovanja in individualizma. V tej oceni se izraža 

prevladujoče število učiteljev, ki poučujejo v manj zahtevnih izobraževalnih programih, kjer ni 

ne tekmovanja in individualizma pa tudi ne visokih pričakovanj za vse dijake.  Za nobeno 

trditev pa se učitelji v povprečju niso opredelili, da “sploh ne velja”, “malo velja” ali 

“popolnoma velja”, ampak so v povprečju “srednjega mnenja”.  

9.2 Pogostost opažanja motečega vedenja dijakov v zadnjem tednu 

Slika 14: Povprečne vrednosti opažanja motečega vedenja dijakov v zadnjem tednu  

(Kako pogosto ste v zadnjem tednu med učenci/dijaki na vaši šoli opazili:) 

 

     Legenda: 1 - se sploh ni pojavilo, 2 - enkrat v tednu, 3 - do trikrat v tednu, 4 - vsakodnevno, 5 – večkrat dnevno 
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Od motečih vedenj učitelji najredkeje opažajo uničevalnost/uničevanje opreme in tekanje po 

razredu (povprečje 1,7 in 2,0 – enkrat v tednu). Večino motečih vedenj opažajo učitelji le malo 

več kot enkrat v tednu (povprečje 2,1 - 2,5), najpogosteje nesamostojnost pri šolskem delu in 

neosredotočenost na snov med poukom (povprečje 3,4 in 3,5.). Nesamostojnost in 

neosredotočenost dijakov sta seveda predvsem dimenziji, ki se nanašata na njihov vedenjski stil, 

ki pa očitno v razredni in poučevalni situaciji postane za učitelje moteč. Menim, da zato, ker 

zmanjšujeta njihovo učinkovitost in vzbujata skrb, da razlaga ni razumljiva ali pouk ni 

privlačen. Morda ju ravno zato najpogosteje opažajo. Za nobeno izmed motečih vedenj dijakov 

pa učitelji ne navajajo, da se sploh ne pojavlja ali da bi ga opazili večkrat dnevno.  

9.3 Ocene učiteljev o vzrokih izstopajočega vedenja dijakov 

Slika 15: Povprečne vrednosti vzrokov za izstopajoče vedenje dijakov  

(V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami?)

 

Legenda: 1 - sploh se ne strinjam; 2 - ne strinjam se;  3 - delno se strinjam, delno ne; 4 – strinjam se;  5 – popolnoma se str. 
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Učitelji se v povprečju v največji meri strinjajo (povprečje 4,3 in 4,1 – strinjam se) s trditvami, 

da so dijaki z izstopajočim vedenjem za učitelja zelo naporni in da so dijaki na splošno v 

sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni. Blizu povprečne ocene 4 - se strinjam - so še 

mnenja, da je vedenje dijakov pogojeno s popustljivostjo sodobne vzgoje, pretirano zaščito s 

strani sistema in staršev. Učitelji menijo, da dijaki z vedenjem opozarjajo, da je v njihovem 

življenjskem polju nekaj narobe pa tudi to, da se nekateri med njimi ne znajo uveljaviti na 

socialno sprejemljiv način. To vse kaže, da večina učiteljev vzroke za moteče vedenje pripisuje 

v veliki meri na eni strani vzgojnim dejavnikom in na drugi osebnostnim lastnostim dijakov. 

Najmanj se učitelji strinjajo s trditvijo, da so dijaki z izstopajočim vedenjem “dežurni krivci”  za 

vse, kar ni prav v razredu in da bi se morali šolati v posebnih ustanovah (povprečje 2,3 in 2,5 – 

ne strinjam se; delno se strinjam, delno ne).  

9.4 Ocene šolske klime glede na program, v katerem učitelji poučujejo  

9.4.1 Osnovne spremenljivke za raziskovane tri skupine učiteljev  

Kot že omenjeno, sem se v nalogi osredotočila na tri skupine učiteljev, ki temeljijo na tipu šole 

oz. šolskem programu njihove zaposlitve, in sicer: 

1. skupina: Učitelji, ki poučujejo samo v gimnazijskem programu - Učitelji v GP (26,1%); 

2. skupina: Učitelji, ki poučujejo v gimnazijskem in v srednjem strokovnem programu ali samo 

srednjem strokovnem programu - Učitelji v GP in SSP (12,7%);  

3. skupina: Učitelji, ki poučujejo v srednjem poklicnem programu (ki so 3-letni), nižjem 

poklicnem programu (2-letni) in v več programih8 (61,2%). Ta skupina je največja, ker obstaja 

veliko srednjih šol s kombinacijo poklicnega (triletnega) in strokovnega (štiriletnega) programa, 

nekatere večje šole pa so organizirane v šolske centre z dvo-, tri- in štiriletnimi izobraževalnimi 

programi in običajno je, da na šolah z več programi učitelji poučujejo v več programih.  

                                                 

8
 Kriterij za uvrstitev učitelja v tretjo skupino je bil, da ta poučuje na šoli z  dvo-  ali triletnem poklicnim 

programom, lahko  ima šola več programov in ta poučuje tudi v drugih programih – torej 4-letnih, vključno z 

gimnazijskim. 



 

90 

V nadaljevanju najprej predstavljam značilnosti treh skupin učiteljev glede na osnovne 

spremenljivke: spol, starost, dolžino delovnega staža, izobrazbo, pridobljen strokovni naziv, 

pedagoško – andragoško dokvalifikacijo, lokacijo šole in velikost šole, v kateri poučujejo. 

 

Tabela 9: Značilnosti treh skupin učiteljev glede na osnovne spremenljivke 

Skupine učiteljev Učitelji v GP Učitelji v GP in SSP 
Učitelji v SPP, NPP 

in več programih 

Spol Delež žensk: 73,4% 

Moški: 26,6% 

Delež žensk: 83,9% 

Moški: 16,1% 

Delež žensk: 82,9% 

Moški: 17,1% 

Starost Povpr. starost 41,5 let Povpr. starost  41,0 Povpr. Starost 40,2 let 

Dolžina delovnega  

staža 

Najdaljši staž:  

v povp. 8,0 let 

Staž  

v povp. 7,8 let 

Najkrajši staž:  

v povp. 6,9 let 

Izobrazba Visokošolska/ 

univerzitetna: 92,2% 

Spec./mag., dokt.: 6,2% 

Višješolska: 1,6% 

Visokošolska/ 

univerzitetna: 93,5% 

Spec./mag., dokt.: 6,5%    

Visokošolska/ univerzitetna: 

86,9% 

Višješolska: 7,1% 

Srednješolska: 3% 

Spec./mag., dokt.: 3% 

Pridobljen strokovni 

naziv 

Delež svetovalcev: 40,2% 

Mentorjev: 31,5% 

Brez naziva: 16,5% 

Svetniki: 11,8% 

Delež svetovalcev: 42,6% 

Mentor: 36,1% 

Brez naziva: 11,5% 

Svetniki: 9,8% 

Delež mentorjev: 46,8% 

Svetovalec: 26,6% 

Brez naziva: 24,2% 

Svetnik: 2,4% 

Pedagoško-andragoška 

dokvalifikacija 

brez dokvalifikacije: 

72,6% 

Ima dokvalifik.: 27,4% 

brez dokvalifikacije: 

54,5% 

Ima dokvalifik.: 45,5% 

brez dokvalifikacije: 52,2% 

Ima dokvalifikacijo: 47,8% 

Lokacija šole Največji delež v velikem 

mestu: 37,5% 

V srednje velikem mestu: 

32,8% 

V manjšem mestu: 28,9% 

Na vasi: 0,8% 

Največji delež v manjšem 

mestu: 43,5% 

V velikem mestu: 29,0% 

V srednje velikem mestu: 

27,4% 

Največji delež v srednje 

velikem mestu: 36,6% 

V manjšem mestu: 31,5% 

V velikem mestu: 28,5% 

Na vasi: 3,4% 

Velikost šole V povprečju 683 dijakov 

Največji delež 601-1000 

dijakov: 43,0% 

Najnižji delež 221-381 

dijakov: 10,2% 

V povprečju 775 dijakov 

Največji delež 382-600 

dijakov: 38,7% 

Najnižji delež do 220 

dijakov: 3,2% 

V povprečju 576 dijakov 

Največji delež 382-600 

dijakov: 29,7% 

Najnižji delež 1001 dijak in 

več: 7,0% 



 

91 

Iz tabele 9 je razvidno, da je populacija učiteljev vseh treh skupin dokaj podobna. Vse tri 

skupine učiteljev so si najbolj podobne v povprečni starosti (41,5, 41,0 in 40,2 let). V vseh treh 

skupinah prevladujejo ženske, pri tem, da jih je med vsemi najmanj v gimnazisjkih programih 

(73,4%) in največ v drugi skupini (83,9%).  Izrazito nižja izobrazba tretje skupine učiteljev od 

prvih dveh je v veliki meri rezultat predpisov, saj za poučevanje praktičnega pouka v strokovnih 

in poklicnih programih ni potrebna visoka izobrazba, delno je ta razlika posledica zatečenega 

stanja, ko starejši učitelji nimajo višje ali visoke izobrazbe, ker poučujejo še iz časov, ko je bila 

za poučevanje zahtevana nižja izobrazba kot sedaj, lahko pa so vzroki tudi drugi. Izrazito večji 

delež pedagoško-andragoške dokvalifikacije ima druga in tretja skupina učiteljev, ker prihajajo 

iz nepedagoških smeri študija in poučujejo pretežno t.i.strokovne predmete (npr. ekonomske, 

strojništvo, farmacijo ipd.), ki jih v gimnazijskih programih ni razen v programu strokovna 

gimnazija. Glede lokacije je pričakovano, da je gimnazij največ v velikih mestih, saj so bile v 

času, ko so bile redke, le v velikih mestih, šole s strokovnimi in poklicnimi programi pa so v 

večjem številu posejane tudi v srednje velikih in manjših mestih, da so dostopnejše večini 

dijaške populacije, ki se izobražuje v teh programih. Glede povprečne velikosti šol je 

pričakovano, da tretja skupina učiteljev poučuje v najmanjših šolah, (s povprečno 576 dijakov), 

saj je v zadnjem desetletju izrazito naraščal vpis na gimnazije in padal vpis na strokovne in 

poklicne programe, delno zaradi povečanega števila vpisnih mest v gimnazijah, delno pa zaradi 

zmanjševanja dijaške populacije (zaradi padanja rodnosti pred dobrim desetletjem). V oči 

padejo podatki o najkrajšem delovnem stažu tretje skupine učiteljev, ki je tudi skupina z 

najnižjim deležem svetovalcev in svetnikov ter najvišjim deležem mentorjev in tistih brez 

naziva. Za najkrajši  delovni staž tretje skupine učiteljev je predvidoma kriva fluktuacija zaradi 

težjih delovnih pogojev v primerjavi z ostalimi šolami oz. programi. Ker je tudi napredovanje 

povezano z delovnim stažem v šolstvu, gre pri nižjem deležu svetovalceev in svetnikov delno za 

vpliv le-tega, delno pa gre za druge vzroke (sistemske, kot je za napredovanje v strokovni naziv 

potrebna visoka izobrazba, vzroke osebne narave, manj podporno okolje idr.).  

   

9.4.2 Opisne statistike odgovorov učiteljev na vprašanja o doživljanju klime na srednjih 

šolah 

Notranjo konsistentnost in zanesljivost odgovorov  učiteljev o doživljanja klime na šoli sem 

preverila s Cronbach alpho, katere vrednost je 0,826. To priča, da je lestvica kot celota 
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konsistentna, torej da vse trditve v zadostni meri merijo isto lastnost. Ocene učiteljev so 

relativno visoko notranje konsistentne in v 82,6% tudi zanesljive. V nadaljevanju predstavljam 

tabelni pregled osnovnih statistik odgovorov/trditev učiteljev na vprašanja o doživljanju klime 

na šoli. 

Tabela 10: Opisne statistike  

(V kolikšni meri veljajo spodnje trditve za vašo šolo? Na naši šoli...) 

 N Min Max Povp. St. odk.   KA  KS 

v1_01 se vsak učenec počuti sprejetega 482 1 5 3,83 ,675 -,760 2,082 

v1_02 osebje šole različnih profilov med seboj  

           sodeluje 
486 1 5 3,63 ,755 -,346 ,320 

v1_03 učenci pomagajo drug drugemu 487 1 5 3,18 ,695 -,115 ,634 

v1_04 je odnos med osebjem in učenci spoštljiv 487 1 5 3,54 ,713 -,242 ,003 

v1_05 strokovni delavci šole in starši med seboj  

           sodelujejo 
487 1 5 3,83 ,733 -,322 ,159 

v1_06 učitelji med seboj sodel. pri eval. ped. in  

           vzg.dela 
488 1 5 3,57 ,784 -,015 -,159 

v1_07 za vse učence obstajajo visoka  

           pričakovanja 
487 1 5 3,01 ,818 ,064 -,056 

v1_08 so vsi učenci enako cenjeni 486 1 5 3,91 ,763 -,518 ,636 

v1_09 vzgoji posvečamo dovolj pozornosti 486 1 5 3,54 ,879 -,452 -,124 

v1_10 se osebje šole trudi odstr. ovire pri uč. in   

           soc.vkl. uč 
485 1 5 3,95 ,689 -,504 ,835 

v1_11 je učni uspeh najbolj pomemben cilj  

           šolanja 
485 1 5 3,26 ,771 -,162 ,093 

v1_12 učne ure spodbujajo razumevanje  

           drugačnosti 
485 1 5 3,46 ,756 -,108 -,054 

v1_13 je čutiti naraščanje tekmovanja in  

           individualizma 
486 1 5 2,92 ,874 ,074 -,412 

v1_14 so strokovna znanja šolskega osebja  

           kakovostna 
486 2 5 4,13 ,631 -,401 ,647 

v1_15 se strokovna znanja uporabljajo pri   

           poučevanju učencev iz različnih okolij 
484 1 5 3,84 ,781 -,289 -,161 

 Legenda: N-število respondentov, Min./Max. – izbrane ocene, Povp. – aritmetična sredina, St.odk. – standardni odklon, KA – 

koeficient asimetrije, KS – koeficient sploščenosti 
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Strinjanje učiteljev s posamezno trditvijo oziroma lastnostjo primerjamo na podlagi povprečnih 

vrednosti odgovorov (1 pomeni »sploh ne velja«, 5 pa »popolnoma velja«), kar je sicer razvidno 

tudi iz slike 11). Pri pregledu povprečnih vrednosti in nizkih vrednosti standardnih odklonov 

vidimo, da  učitelji praviloma ocenjujejo klimo na srednjih točkah kontinuuma. Pri tem je 

najnižja povprečna ocena 2,92 (torej skoraj tri, kar pomeni – delno velja) za postavko, da je v 

šolah čutiti naraščanje tekmovanja in individualizma. Najvišjo povprečno oceno 4,13 (kar 

pomeni nad točko - precej velja-) so prisodili postavki 14 in sicer, da so strokovna znanja 

učiteljev na srednjih šolah kakovostna. Odgovori so v največji meri porazdeljeni asimetrično v 

levo,  kar pomeni, da so odgovori pomaknjeni v smer precej velja. Le dve spremenljivki - 7 in 

13 - sta porazdeljeni simetrično (odgovori torej ne odstopajo od povprečja). 

9.5 Doživljanje klime na šoli - oblikovanje faktorjev 

Na prikazani lestvici sem opravila faktorsko analizo.  

Tabela 11: Komunalitete 

 (V kolikšni meri veljajo spodnje trditve za vašo šolo? Na naši šoli…) 

 Začetne Pridobljene 

v1_01 se vsak učenec počuti sprejetega ,280 ,303 

v1_02 osebje šole različnih profilov med seboj sodeluje ,394 ,410 

v1_03 učenci pomagajo drug drugemu ,212 ,307 

v1_04 je odnos med osebjem in učenci spoštljiv ,291 ,335 

v1_05 strokovni delavci šole in starši med seboj sodelujejo ,305 ,318 

v1_06 učitelji med seboj sodelujejo pri eval. ped. in vzg. dela ,342 ,313 

v1_07 za vse učence obstajajo visoka pričakovanja ,313 ,516 

v1_08 so vsi učenci enako cenjeni ,363 ,394 

v1_09 vzgoji posvečamo dovolj pozornosti ,390 ,406 

v1_10 se osebje šole trudi odstraniti ovire pri učenju in soc.vklj. uč. ,435 ,472 

v1_11 je učni uspeh najbolj pomemben cilj šolanja ,177 ,267 

v1_12 učne ure spodbujajo razumevanje drugačnosti ,313 ,348 

v1_13 je čutiti naraščanje tekmovanja in individualizma ,157 ,302 

v1_14 so strokovna znanja šolskega osebja kakovostna ,365 ,405 

v1_15 se strok. znanja uporabljajo pri poučevanju uč. iz razl. okolij ,349 ,464 

Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi. 

Komunalitete spremenljivk predstavljajo odstotke variance vsake od spremenljivk, ki jih 

pojasnijo vsi faktorji skupaj. Najnižja še sprejemljiva vrednost pa je 0,20. V primeru nižje 
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vrednosti je spremenljivko potrebno izključiti iz analize, ker premalo pojasnjuje določen faktor. 

V mojem primeru so vse komunalitete višje od 0,20, zato vse trditve ostanejo v nadaljnji analizi. 

 

Tabela 12: Delež pojasnjene skupne variance   

(V kolikšni meri veljajo spodnje trditve za vašo šolo? Na naši šoli…) 

Faktor 

Izločitev vsote naloženih kvadratov 

Skupaj % variance Kumulativni % 

1 4,127 27,515 27,515 

2 ,934 6,227 33,742 

3 ,497 3,310 37,053 

Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi. 

 

Faktorji so med seboj neodvisni, vsak pojasnjuje del skupne variance merjenih spremenljivk. 

Skupna varianca je tisti del celotne variance merjenih spremenljivk, ki ga pripišemo vplivu 

nemerljivih (latentnih) vzrokov (skupnih faktorjev) na merjene spremenljivke. Razliko med 

celotno in skupno varianco pripišemo specifičnim vplivom vsake od merjenih spremenljivk 

(specifičnim faktorjem E) in se z njo nato posebej ne ukvarjamo. Naši trije izbrani faktorji 

pojasnijo 37,1% skupne variance merjenih spremenljivk. Prvi skupni faktor pojasni največ 

skupne variance merjenih spremenljivk in sicer 27,5%, drugi 6,2% in tretji faktor 3,3%.  

Slika 16: Razporeditev in lastne vrednosti faktorjev 

(V kolikšni meri veljajo spodnje trditve za vašo šolo? Na naši šoli…)

 



 

95 

Zgornji diagram (razporeditve in lastnih vrednosti faktorjev) je del faktorske metode; na osnovi 

tega se odločamo o številu faktorjev. Iz slike je razvidno, da močno izstopata dva faktorja, zato 

bi bila analiza najbolj primerna z dvema faktorjema, ki vsak zase tudi pojasnjujeta največji delež 

variance. A ker na osnovi teorije pričakujem tri faktorje, sem se odločila za slednje število. Trije 

faktorji tudi zadostijo kriteriju, da so njihove lastne vrednosti večje od 1. 

Tabela 13: Matrika faktorskih uteži 

(V kolikšni meri veljajo spodnje trditve za vašo šolo? Na naši šoli…) 
             Faktorji 

 1 2 3 

v1_01 se vsak učenec počuti sprejetega ,521 ,008 -,178 

v1_02 osebje šole različnih profilov med seboj sodeluje ,618 -,047 -,162 

v1_03 učenci pomagajo drug drugemu  ,406 ,171 -,336 

v1_04 je odnos med osebjem in učenci spoštljiv ,516 ,094 -,244 

v1_05 strokovni delavci šole in starši med seboj sodelujejo  ,541 ,063 -,144 

v1_06 učitelji med seboj sodelujejo pri eval. ped in vzg.dela ,555 -,061 -,041 

v1_07 za vse učence obstajajo visoka pričakovanja ,432 ,571 ,053 

v1_08 so vsi učenci enako cenjeni  ,624 -,037 ,056 

v1_09 vzgoji posvečamo dovolj pozornosti ,632 -,068 ,046 

v1_10 se osebje šole trudi odstraniti ovire pri učenju in soc.vkl. uč ,663 -,160 ,084 

v1_11 je učni uspeh najbolj pomemben cilj šolanja ,278 ,380 ,213 

v1_12 učne ure spodbujajo razumevanje drugačnosti  ,566 -,040 ,159 

v1_13 je čutiti naraščanje tekmovanja in individualizma  ,047 ,497 ,228 

v1_14 so strokovna znanja šolskega osebja kakovostna  ,582 -,175 ,188 

v1_15 se strokovna znanja uporablj.pri poučev. uč. iz različnih okolij ,538 -,322 ,266 

Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi. 

Izločeni 3-je faktorji. Potrebnih 10 ponovitev. 

V zgornji tabeli vidimo povezanost spremenljivk/trditev s posameznimi faktorji. Gre za 

nerotirano faktorsko matriko, ki je le osnova za analizo vsebine faktorjev. Matrika prikaže uteži, 

ki so korelacijski koeficienti med skupnimi faktorji in merjenimi spremenljivkami. Da pa 

posamezna spremenljivka v dovolj veliki meri vsebinsko vpliva na faktor, mora biti vrednost 

njene uteži vsaj 0,40. V mojem primeru večji del spremenljivk dobro opisuje prvi faktor, dve 

spremenljivki opisujeta drugi faktor, v tretji faktor pa se ni uvrstila nobena spremenljivka. 

Spremenljivka »trditev 11« ne opisuje v dovolj veliki meri nobenega faktorja. V nadaljevanju 
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bom matriko faktorskih uteži rotirala, saj z rotacijami dobimo bolj jasno oz. enostavnejšo 

strukturo faktorjev, kar omogoča lažjo interpretacijo skupnih faktorjev. Z rotacijo se povečajo 

razlike med utežmi in se vsak faktor bolj razvidno poveže določenim delom spremenljivk. V 

spodnji tabeli je predstavljena razporeditev spremenljivk med tri faktorje na osnovi poševne 

rotacije (Oblimin). 

 

Tabela 14: Matrika vzorca  

(V kolikšni meri veljajo spodnje trditve za vašo šolo? Na naši šoli…) 

 Faktorji 

 1 2 3 

v1_01 se vsak učenec počuti sprejetega ,191 -,018 -,425 

v1_02 osebje šole različnih profilov med seboj sodeluje ,300 -,045 -,434 

v1_03 učenci pomagajo drug drugemu  -,110 ,027 -,600 

v1_04 je odnos med osebjem in učenci spoštljiv ,083 ,022 -,522 

v1_05 strokovni delavci šole in starši med seboj sodelujejo  ,199 ,050 -,412 

v1_06 učitelji med seboj sodelujejo pri eval. ped in vzg.dela ,366 -,002 -,267 

v1_07 za vse učence obstajajo visoka pričakovanja -,012 ,590 -,286 

v1_08 so vsi učenci enako cenjeni  ,476 ,080 -,194 

v1_09 vzgoji posvečamo dovolj pozornosti ,492 ,048 -,199 

v1_10 se osebje šole trudi odstraniti ovire pri učenju in soc.vkl. uč. ,597 -,008 -,145 

v1_11 je učni uspeh najbolj pomemben cilj šolanja ,131 ,486 ,013 

v1_12 učne ure spodbujajo razumevanje drugačnosti  ,525 ,124 -,053 

v1_13 je čutiti naraščanje tekmovanja in individualizma  -,077 ,567 ,096 

v1_14 so strokovna znanja šolskega osebja kakovostna  ,639 ,022 ,012 

v1_15 se strokovna znanja uporabljajo pri poučevanju uč. iz različnih okolij ,761 -,071 ,160 

Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi. 

Rotacijska metoda: Oblimin s Kaiserjevo normalizacijo. 

Rotacija izvedena v 10-ih ponovitvah 

Z rotiranjem so se spremenljivke že bolj porazdelile med tri faktorje. Ker pa je povezanost med 

prvim in drugim faktorjem nizka (manjša od 0,200), bom opravila še pravokotno rotacijo 

(Varimax). 
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Tabela 15: Matrika korelacij faktorjev 

(V kolikšni meri veljajo spodnje trditve za vašo šolo? Na naši šoli…) 

Faktor 1 2 3 

1 1,000 ,153 -,557 

2 ,153 1,000 -,272 

3 -,557 -,272 1,000 

Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi. 

S pravokotno rotacijo se tudi spremeni delež pojasnjene variance med tremi faktorji in sicer 

prvi faktor pojasnjuje 17,7% variance, drugi 12,5% in tretji 6,7%. Vsi trije faktorji skupaj pa še 

vedno pojasnjujejo 37% variance. 

 

Tabela 16: Delež pojasnjene celotne skupne variance 

(V kolikšni meri veljajo spodnje trditve za vašo šolo? Na naši šoli…) 

Faktor 

Rotacija vsote naloženih kvadratov 

Skupaj % variance Kumulativni % 

1 2,662 17,749 17,749 

2 1,882 12,544 30,293 

3 1,014 6,760 37,053 

Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi. 
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Tabela 17: Rotirana matrika faktorskih uteži 

(V kolikšni meri veljajo spodnje trditve za vašo šolo? Na naši šoli…) 

 Faktorji 

 1 2 3 

v1_01 se vsak učenec počuti sprejetega ,304 ,456 ,048 

v1_02 osebje šole različnih profilov med seboj sodeluje ,409 ,492 ,028 

v1_03 učenci pomagajo drug drugemu  ,069 ,541 ,098 

v1_04 je odnos med osebjem in učenci spoštljiv ,231 ,522 ,094 

v1_05 strokovni delavci šole in starši med seboj sodelujejo  ,312 ,455 ,114 

v1_06 učitelji med seboj sodelujejo pri eval. ped in vzg.dela ,426 ,358 ,052 

v1_07 za vse učence obstajajo visoka pričakovanja ,108 ,346 ,620 

v1_08 so vsi učenci enako cenjeni  ,516 ,333 ,130 

v1_09 vzgoji posvečamo dovolj pozornosti ,531 ,337 ,101 

v1_10 se osebje šole trudi odstraniti ovire pri učenju in soc.vklj. uč. ,612 ,309 ,043 

v1_11 je učni uspeh najbolj pomemben cilj šolanja ,152 ,089 ,486 

v1_12 učne ure spodbujajo razumevanje drugačnosti  ,525 ,218 ,158 

v1_13 je čutiti naraščanje tekmovanja in individualizma  -,066 -,039 ,544 

v1_14 so strokovna znanja šolskega osebja kakovostna  ,609 ,177 ,055 

v1_15 se strokovna znanja uporabljajo pri pouč. učencev  iz razl. okolij ,676 ,059 -,050 

Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi.  

Rotacijska metoda: Varimax s Kaiserjevo normalizacijo. 

Rotacija izvedena v 5-ih ponovitvah. 

Tudi uteži spremenljivk so močnejše in struktura treh faktorjev je jasnejša in bolj enostavna.  

S prvim faktorjem so pojasnjene naslednje spremenljivke: 

v1_02 (osebje šole različnih profilov med seboj sodeluje), 

v1_06 (učitelji med seboj sodelujejo pri eval. ped in vzg.dela), 

v1_08 (so vsi učenci enako cenjeni),  

v1_09 (vzgoji posvečamo dovolj pozornosti),  

v1_10 (se osebje šole trudi odstraniti ovire pri učenju in soc.vkl. uč),  

v1_12 (učne ure spodbujajo razumevanje drugačnosti),  

v1_14 (so strokovna znanja šolskega osebja kakovostna ), 

v1_15 (se strokovna znanja uporabljajo pri poučevanju uč. iz različnih okolij). 

Z drugim faktorjem so pojasnjene naslednje spremenljivke: 

v1_01 (se vsak učenec počuti sprejetega), 



 

99 

v1_02 (osebje šole različnih profilov med seboj sodeluje), 

v1_03 (učenci pomagajo drug drugemu), 

v1_04 (je odnos med osebjem in učenci spoštljiv), 

v1_05 (strokovni delavci šole in starši med seboj sodelujejo). 

S tretjim faktorjem so pojasnjene naslednje spremenljivke: 

v1_07 (za vse učence obstajajo visoka pričakovanja), 

v1_11 (je učni uspeh najbolj pomemben cilj šolanja), 

v1_13 (je čutiti naraščanje tekmovanja in individualizma). 

Faktorje poimenujemo glede na skupno latentno lastnost, ki povezuje zajete spremenljivke. 

Slednje so se med tri faktorje razporedile tudi vsebinsko tako, kot sem pričakovala. Utež 

spremenljivke v1_02 (osebje šole različnih profilov med seboj sodeluje) je višja od 0,40 tako pri 

prvem kot pri drugem faktorju in torej pomembno vpliva na vsebino obeh faktorjev. Ker pa 

trditev vsebinsko vključuje tako področje nasilja kot področje motenja, sem kljub temu, da je 

utež močnejša pri drugem faktorju, spremenljivko vključila v oba faktorja.Na osnovi zgoraj 

predstavljenih spremenljivk sem faktorje poimenovala na sledeč način: 

Faktor 1: INKLUZIVNA/VKLJUČEVALNA KLIMA na šoli; 

Faktor 2: SODELOVALNA KLIMA na šoli; 

Faktor 3: STORILNOSTNA KLIMA  na šoli. 

Končna rešitev, dobljena s pravokotno rotacijo, je predstavljena s spodnjim faktorskim 

modelom, ki prikazuje, da lahko 15 osnovnih spremenljivk nadomestim s tremi faktorji oz. 

latentnimi spremenljivkami, in sicer:  

F1 – faktor1 – inkluzivna/vključevalna klima nadomesti 8 merjenih spremenljivk,  

F2 – faktor2 – sodelovalna klima 5 spremenljivk in  

F3 – faktor3 – storilnostna klima 3 spremenljivke. 
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Slika 17: Faktorski model  

(V kolikšni meri veljajo spodnje trditve za vašo šolo? Na naši šoli…) 

 

Pojasnilo: Slika kaže v ovalih tri faktorje, na puščicah faktorske uteži, ki kažejo vpliv faktorja na merjeno 

spremenljivko, v pravokotnikih osnovne spremenljivke, na desni puščici velikost napake oz.vpliv sprecifičnih 

faktorjev. E. 
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10 PREVERJANJE HIPOTEZ 

10.1 Primerjava doživljanja in ocen šolske klime med učitelji  

H 1: V doživljanju  in ocenah šolske klime med učitelji obstajajo razlike glede na njihov 

spol, starost, zadovoljstvo pri delu, delovni staž v šolstvu, izobrazbo, strokovni naziv, 

velikost kraja šole in velikost šole, v kateri poučujejo.  

V nadaljevanju sem preverila, kako neodvisne spremenljivke (spol, starost, delovni staž v 

šolstvu, izobrazba, strokovni naziv, velikost kraja šole in velikost šole) ter odvisna 

spremenljivka zadovoljstvo pri delu vplivajo na doživljanje klime učiteljev glede na tri faktorje. 

Vpliv sem preverila z analizo varianc in F statistiko ter primerjavo povprečij med skupinami. 

a) Spol 

Tabela 18: Vpliv spola učiteljev na oceno klime na šoli 

 Kvadrat aritmetične 

sredine 
F 

Stopnja 

tveganja 

faktor 1 = INKLUZIVNA/ 

                 VKLJUČEVALNA KLIMA 
3,538 4,909 ,027 

faktor 2 = SODELOVALNA KLIMA ,470 ,777 ,379 

faktor 3 = STORILNOSTNA KLIMA 1,259 2,133 ,145 

Iz rezultatov je razvidno, da spol statistično pomembno vpliva le na oceno 

inkluzivne/vključevalne dimenzije klime, kar lahko trdim z 2,7%-nim tveganjem.  

Z analizo povprečij med skupinami pa vidimo tendence še drugih razlik glede na spol, ki pa niso 

statistično značilne ( (Ambrožič in Leskovšek, 2000). 

                             Tabela 19: Analiza povprečij ocen klime učiteljev glede na spol 

Spol 
                    Inkluzivna oz.  

                             vključevalna klima 

           Sodelovalna  

klima 

         Storilnostna  

klima 

Ženski 0,040029717 0,017610905 -0,028167889 

Moški -0,18065757 -0,062789551 0,103480973 

Skupaj -0,004499203 0,001388197 -0,001604593 
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Tabela 20: Grafični prikaz analize povprečij  ocen klime učiteljev glede na spol  

Spol 
Inkluzivna oz.  

vključevalna klima 

Sodelovalna  

klima 

Storilnostna  

klima 

Ženski O O O 

Moški --  - ++ 

Legenda:  več kot -0,1 ''- -'' = sploh ne velja; od -0,05 do -0,10 ''-'' = ne velja, med -0,05 in 0,05 ''O'' = neodločeni, 0,05-0,10 ''+'' 

= velja, več kot 0,10 ''++'' = zelo velja 

Primerjava ocen učiteljev glede na spol kaže, da so ženske/učiteljice bolj neodločene o tem, 

kakšna je klima na njihovi šoli; nasprotno pa so moški bolj kritični in menijo, da je na njihovi 

šoli klima zelo storilnostna,  ni sodelovalna in še manj vključevalna. 

b) Starost 

Tabela 21: Vpliv starosti učiteljev na oceno klime na šoli 

 Kvadrat  

aritmetične sredine 
F 

Stopnja 

tveganja 

faktor 1 = INKLUZIVNA/ 

                 VKLJUČEVALNA KLIMA 
,316 ,434 ,729 

faktor 2 = SODELOVALNA KLIMA ,830 1,373 ,250 

faktor 3 = STORILNOSTNA KLIMA  2,892 5,047 ,002 

Analiza variance med starostnimi razredi in tremi faktorji je pokazala, da obstajajo statistično 

značilne razlike med starostnimi razredi učiteljev v oceni storilnostne dimenzije klime, kar 

lahko trdimo z 0,2%-nim tveganjem. Kakšne so razlike med starostnimi razredi, sem v 

nadaljevanju konkretneje preverila še z analizo povprečij med skupinami. 

 

Tabela 22: Analiza povprečij starosti učiteljev z oceno klime učiteljev 

Starostni razredi 
                       Inkluzivna oz.  

                  vključevalna klima 

           Sodelovalna  

       klima 

              Storilnostna  

       klima 

20-30 let 0,096469757 0,087215128 0,180383104 

31-40 let 0,007637818 -0,080461378 -0,084859449 

41-50 let -0,01607602 0,077684282 -0,068146701 

51 let in več -0,077762458 0,002724893 0,277258175 

Skupaj -0,000378475 -0,000322367 0,004416841 
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Tabela 23: Grafični pregled analize povprečij ocen klime na šoli po starostnih razredih 

Starostni razredi 
Inkluzivna oz.  

vključevalna klima 

Sodelovalna  

klima 

Storilnostna  

klima 

20-30 let + + ++ 

31-40 let O - - 

41-50 let O + - 

51 let in več - O ++ 

Legenda: več kot -0,1 ''- -'' = sploh ne velja; od -0,05 do -0,10 ''-'' = ne velja, med -0,05 in 0,05 ''O'' = neodločeni, 

0,05-0,10 ''+'' = velja, več kot 0,10 ''++'' = zelo velja 

 

Tako najmlajši (20 do 30 letniki) kot najstarejši učitelji (stari 51 let in več) menijo, da je klima 

na njihovih šolah storilnostna. Mlajši učitelji morda tako ocenjujejo, ker so začetniki z veliko 

vneme in morda tudi stališči, da mora biti šola storilnostna. Pri starejših pa ocenjujem, da je 

vpliv na to oceno v njihovih dolgoletnih izkušnjah, ki jim omogočajo primerjavo. Mogoča pa je 

tudi kakšna druga interpretacija. Tendence vpliva starosti na oceno dimenzij klime se kažejo 

tudi pri ostalih ocenah, vendar niso statistično pomembne.  

c) Delovni staž v šolstvu 

Tabela 24: Vpliv delovnega staža učiteljev na oceno klime na šoli 

 Kvadrat  

aritmetične sredine 
F 

Stopnja 

tveganja 

faktor 1 = INKLUZIVNA/ 

                 VKLJUČEVALNA KLIMA 
,139  ,189 ,944 

faktor 2 = SODELOVALNA KLIMA  ,848 1,415 ,228 

faktor 3 = STORILNOSTNA KLIMA ,567  ,961 ,429 

Analiza variance med delovnim stažem in tremi faktorji je pokazala, da ni statistično značilnih 

razlik med učitelji  z različnim delovnim stažem in občutenjem inkljuzivne/vključevalne, 

sodelovalne in storilnostne klime. Delovni staž torej nima statistično značilnega vpliva na to, 

kako učitelji doživljajo klimo na šoli. Pri tem se mi postavi vprašanje. Pri starosti učiteljev in 

oceni dimenzij klime smo našli že omenjene vplive pri dolžini delovnega staža pa ne.  
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d) Izobrazba 

Tabela 25: Vpliv izobrazbe učiteljev na oceno klime na šoli 

 Kvadrat aritmetične 

sredine 
F Stopnja tveganja 

faktor 1 = INKLUZIVNA/ 

                 VKLJUČEVALNA KLIMA 
,019 ,026 ,994 

faktor 2 = SODELOVALNA KLIMA ,076 ,126 ,945 

faktor 3 = STORILNOSTNA KLIMA ,264 ,445 ,721 

Analiza variance med izobrazbo in tremi faktorji je pokazala, da ni statistično značilnih razlik 

med učitelji glede na njihovo izobrazbo pri nobenem od merjenih treh faktorjev.  

e) Strokovni naziv 

Tabela 26: Vpliv strokovnega naziva učiteljev na oceno klime na šoli  

 Kvadrat aritmetične 

sredine 
F 

Stopnja 

tveganja 

faktor 1 = INKLUZIVNA/ 

                 VKLJUČEVALNA KLIMA 
,303  ,412 ,744 

faktor 2 = SODELOVALNA KLIMA 2,036 3,452 ,017 

faktor 3 = STORILNOSTNA KLIMA ,877 1,492 ,216 

Analiza variance med pridobljenim nazivom in tremi faktorji je pokazala, da obstajajo 

statistično značilne razlike med učitelji z različnimi nazivi le pri faktorju SODELOVALNA 

KLIMA, kar lahko trdim z 1,7%-nim tveganjem. Kakšne in kje so razlike med njimi, sem v 

nadaljevanju konkretneje preverila še z analizo povprečij med skupinami. 

                

 Tabela 27: Analiza povprečij ocen klime na šoli glede na strokovni naziv učiteljev    

Naziv 
Inkluzivna oz. 

vključevalna klima 
Sodelovalna klima 

Storilnostna  

klima 

nimam naziva -0,044338042 0,003447379 -0,062973061 

mentor 0,050846513 -0,098368259 -0,022241852 

svetovalec -0,024443905 0,069856947 0,001383202 

svetnik -0,079956197 0,385639704 0,301984209 

Skupaj 0,000194378 0,002614617 -0,005521534 
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 Tabela 28: Grafični prikaz analize povprečij ocen klime učiteljev glede na strokovni naziv  

Naziv 
Inkluzivna oz. 

vključevalna klima 
Sodelovalna klima 

Storilnostna  

klima 

nimam naziva 

O O - 

mentor + -- O 

svetovalec O + O 

svetnik - ++ ++ 

Legenda:  več kot -0,1 ''- -'' = sploh ne velja; od -0,05 do -0,10 ''-'' = ne velja, med -0,05 in 0,05 ''O'' = neodločeni, 0,05-0,10 ''+'' 

= velja, več kot 0,10 ''++'' = zelo velja 

 

Učitelji svetniki se v največji meri strinjajo, da je klima na njihovi šoli sodelovalna in 

storilnostna, ne pa tudi vključevalna. Da je klima na njihovi šoli vključevalna, ocenjujejo 

predvsem mentorji, ki pa hkrati menijo, da ni sodelovalna. Učitelji brez naziva so glede klime na 

njihovi šoli bolj neodločeni, zavračajo pa mnenje, da je klima storilnostna. O tovrstni klimi so 

neodločeni tudi učitelji mentorji in učitelji svetovalci.  

f) Lokacija šole oz. velikost kraja 

Tabela 29: Vpliv lokacije šole, kjer učitelji poučujejo, na oceno klime na šoli 

 Kvadrat aritmetične 

sredine 
F 

Stopnja 

tveganja 

faktor 1 = INKLUZIVNA/ 

                 VKLJUČEVALNA KLIMA 
1,553 2,135 ,095 

faktor 2 = SODELOVALNA KLIMA ,969 1,616 ,185 

faktor 3 = STORILNOSTNA KLIMA ,158 ,265 ,851 

 

Analiza variance med lokacijo šole in tremi faktorji je pokazala, da ni statistično značilnih razlik 

med različnimi lokacijami šole, kjer so trenutno zaposleni učitelji in inkluzivno oz. 

vključevalno, sodelovalno in storilnostno klimo. Lokacija šole torej nima statistično značilnega 

vpliva na to, kako učitelji doživljajo klimo na šoli. 

g)  Velikost šole 
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Tabela 30: Vpliv velikosti šole, kjer učitelji poučujejo, na oceno klime na šoli 

 Kvadrat aritmetične 

sredine 
F 

Stopnja 

tveganja 

faktor 1 = INKLUZIVNA OZ.    

                 VKLJUČEVALNA KLIMA              
1,968 2,742 ,028 

faktor 2 = SODELOVALNA KLIMA  1,033 1,726 ,143 

faktor 3 = STORILNOSTNA KLIMA 1,961 3,391 ,010 

Analiza variance med velikostjo šole in tremi faktorji je pokazala, da obstajajo statistično 

značilne razlike med učitelji z različno velikih šol pri faktorju VKLJUČEVALNA KLIMA, kar 

lahko trdim z 2,8%-nim tveganjem in faktorju STORILNOSTNA KLIMA, kar lahko trdim z 

1,0%-nim tveganjem. Razlike med njimi sem preverila še z analizo povprečij med skupinami. 

 

  Tabela 31: Analiza povprečij ocen klime učiteljev glede na velikost šole, kjer poučujejo 

Velikost šole 
                    Inkluzivna oz. 

                    vključevalna klima 
          Sodelovalna klima          Storilnostna klima 

do 220                                0,08369154 0,174945516 0,08649601 

221-380 0,151396727 0,072402068 -0,177820595 

381-600 0,021125205 -0,114250779 -0,119055589 

601-1000 -0,025446376 0,0039145 0,108973862 

1001 in več -0,347104858 -0,050649776 0,179911321 

Skupaj -1,44525E-16 1,9821E-17 -6,30465E-17 

 

 Tabela 32: Grafični prikaz analize povprečij  ocen klime učiteljev glede na velikost šole, kjer  

poučujejo 

Velikost šole 
Inkluzivna oz. 

vključevalna klima 
Sodelovalna klima Storilnostna klima 

do 220 + ++ + 

221-380 ++ + -- 

381-600 O -- -- 

601-1000 O O ++ 

1001 in več -- - ++ 

Legenda:  več kot -0,1 ''- -'' = sploh ne velja; od -0,05 do -0,10 ''-'' = ne velja, med -0,05 in 0,05 ''O'' = neodločeni, 0,05-0,10 ''+'' = velja, več kot 

0,10 ''++'' = zelo velja 
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Učitelji, ki poučujejo na manjših šolah (do 220 dijakov in 221-380), ocenjujejo klimo na njihovi 

šoli kot zelo ali dokaj sodelovalno in vključevalno, po drugi strani pa učitelji, ki poučujejo na 

največjih šolah (s 601-1000 dijaki ter 1001 dijaki in več), v največji meri menijo, da je na 

njihovi šoli klima zelo storilnostna.  

h) Zadovoljstvo pri delu 

Tabela 33: Vpliv zadovoljstva učiteljev pri delu na oceno klime na šoli 

 Kvadrat  

aritmetične sredine 
  F 

Stopnja 

tveganja 

faktor 1 = INKLUZIVNA/ 

                 VKLJUČEVALNA KLIMA 
2,154 2,993 ,019 

faktor 2 = SODELOVALNA KLIMA 5,271 9,333 ,000 

faktor 3 = STORILNOSTNA KLIMA 2,363 4,069 ,003 

 

Zadovoljstvo pri delu statistično pomembno prispeva k ocenam vseh treh dimenzij klime.  Pri 

faktorju SODELOVALNA KLIMA za obstoj značilnih razlik lahko trdim z 0,0%-nim 

tveganjem; da obstajajo statistično značilne razlike pri faktorju STORILNOSTNA KLIMA, 

lahko trdim z 0,3%-nim tveganjem; obstoj statistično značilnih razlik pri faktorju 

INKLUZIVNA OZ. VKLJUČEVALNA KLIMA pa lahko trdim z 1,9%-nim tveganjem.   

Razlike med njimi sem v nadaljevanju konkretneje preverila še z analizo povprečij med 

skupinami. 

 

Tabela 34: Primerjava povprečij ocen klime učiteljev glede na zadovoljstvo pri delu 

Zadovoljstvo pri delu 
Inkluzivna oz. 

vključevalna klima 

Sodelovalna 

klima 
Storilnostna klima 

zelo nezadovoljen                     0,77984998 0,213331046 0,448414715 

nisem posebej zadovoljen -0,183516187    -0,4459035 -0,357642771 

dokaj zadovoljen -0,115979776 -0,209069089 -0,105727578 

zadovoljen 0,039906139 0,137711623 0,099257787 

zelo zadovoljen 0,190221845 0,294163514 0,072916962 

Skupaj -0,00266787 -0,001487829 0,001404416 
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Tabela 35: Grafični prikaz primerjave povprečij ocen klime učiteljev glede na zadovoljstvo pri 

delu  

Zadovoljstvo pri delu 
Inkluzivna oz. 

vključevalna klima 

Sodelovalna 

klima 

Storilnostna 

klima 

zelo nezadovoljen ++ ++ ++ 

nisem posebej zadovoljen -- -- -- 

dokaj zadovoljen - -- - 

zadovoljen O ++ + 

zelo zadovoljen ++ ++ + 

Legenda:  več kot -0,1 ''- -'' = sploh ne velja; od -0,05 do -0,10 ''-'' = ne velja, med -0,05 in 0,05 ''O'' = neodločeni, 

0,05-0,10 ''+'' = velja, več kot 0,10 ''++'' = zelo velja 

 

Pri delu zelo nezadovoljni učitelji ocenjujejo, da je klima na njihovi šoli zelo inkluzivna/ 

vključevalna kot tudi zelo sodelovalna in storilnostna. Morda so zaradi nezadovoljstva 

izpolnjevali vprašalnih nezainteresirano in njihove ocene nimajo prave teže ali pa so hoteli reči, 

da je v šoli vsega preveč. 

Tudi zelo zadovoljni učitelji ocenjujejo klimo na njihovi šoli kot zelo vključevalno in 

sodelovalno, a malo manj storilnostno kot prvi. Ne posebej zadovoljni in dokaj (srednje) 

zadovoljni učitelji pa ocenjujejo, da klima na njihovi šoli ni niti inkluzivna oz. vključevalna niti 

sodelovalna ali storilnostna. 

Na osnovi predstavljene analize prvo hipotezo torej lahko večinoma, a ne v celoti, potrdim. 

Izkazalo se je namreč, da res obstajajo razlike v doživljanju in ocenah šolske klime med učitelji 

glede na spol, starost, zadovoljstvo pri delu, strokovni naziv ter velikost šole, v kateri poučujejo. 

Nasprotno pa med učitelji v doživljanju in ocenah šolske klime glede na njihov delovni staž v 

šolstvu, izobrazbo in velikost kraja oz. lokacijo šole, v kateri poučujejo, ni. 

Najprej bom izpostavila spremenljivke, ki imajo statistično značilen vpliv na doživljanje in 

oceno šolske klime med učitelji in ki potrjujejo mojo hipotezo. 

Vpliv spola se je izkazal v neodločenosti učiteljic o klimi na njihovi šoli na eni strani ter 

nasprotno zelo jasnem mnenju učiteljev – klima je zelo storilnostna. 
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Vpliv starosti se je izkazal v precejšnjih razlikah v mnenju učiteljev glede klime na njihovi šoli. 

Da je klima inkluzivna oz. vključevalna se strinjajo le najmlajši; da je klima sodelovalna, se 

strinjajo najmlajši in učitelji v starosti od 41-50 let; da je klima storilnostna se zelo strinjajo  

najmlajši in najstarejši učitelji. 

Vpliv zadovoljstva pri delu se kaže v različnih mnenjih učiteljev, ki so “zelo” (ali zadovoljni ali 

nezadovoljni) v primerjavi z mnenji učiteljev srednjega zadovoljstva. Samo zelo ne/zadovoljni 

učitelji menijo, da je klima na njihovi šoli tako inkluzivna oz. vključevalna kot tudi sodelovalna 

in storilnostna.  

Vpliv izobrazbe se je izkazal v neodločenosti večjega dela učiteljev na eni strani in v podobnosti 

mišljenj dveh skupin učiteljev na drugi strani. In sicer učitelji s srednješolsko izobrazbo in tisti s 

specializacijo, magisterijem oz. doktoratom se strinjajo, da je klima na njihovi šoli sodelovalna 

in tudi zelo storilnostna. 

Vpliv strokovnega naziva se je izkazal v različnih mnenjih učiteljev, ki imajo določen naziv. Da 

je klima na šoli inkluzivna oz. vključevalna, se strinjajo mentorji; da je klima sodelovalna, se 

strinjajo svetovalci, še bolj pa svetniki; slednji se tudi zelo strinjajo, da je klima tudi 

storilnostna.  

Vpliv velikosti šole pokaže velik razkorak med velikimi in manjšimi šolami – učitelji so mnenja, 

da je klima na manjših šolah (z do 380 dijaki) inkluzivna oz. vključevalna in sodelovalna, na 

večjih šolah (z več kot 601 dijaki) pa storilnostna. 

Kako učitelji doživljajo in ocenjujejo klimo v šoli, v kateri poučujejo, ni povezano niti z 

njihovim delovnim stažem v šolstvu niti z njihovo izobrazbo ali lokacijo šole oz. velikostjo kraja 

šole. 

10.2 Skupine učiteljev glede na tip šole in izobraževalni program 

H 2: V doživljanju šolske klime obstajajo razlike med skupinami učiteljev glede na 

zahtevnost šole oz. program, v katerem poučujejo. 
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Tabela 36: Vpliv šolskega programa, kjer učitelji poučujejo, na oceno klime na šoli 

 Kvadrat aritmetične 

sredine 
F 

Stopnja 

tveganja 

faktor 1 = INKLUZIVNA OZ. VKLJUČEVALNA KLIMA  1,873 2,588 ,076 

faktor 2 = SODELOVALNA KLIMA  4,691 8,034 ,000 

faktor 3 = STORILNOSTNA KLIMA 10,347 18,914 ,000 

Analiza variance med tremi proučevanimi skupinami učiteljev in tremi faktorji je pokazala, da 

obstajajo statistično značilne razlike med skupinami učiteljev pri vseh treh faktorjih. Pri faktorju 

SODELOVALNA KLIMA in STORILNOSTNA KLIMA o obstoju statistično značilnih razlik 

lahko trdim z 0,0%-nim tveganjem, da obstajajo statistično značilne razlike pri faktorju 

VKLJUČEVALNA KLIMA, pa lahko trdim s 7,6%-nim tveganjem (obstoj teh razlik 

sprejemam pogojno oz. pri 10%-ni stopnji značilnosti, kar je pri družboslovnih podatkih še 

sprejemljivo). Razlike med njimi sem v nadaljevanju konkretneje preverila še z analizo 

povprečij med skupinami. 

Tabela 37: Primerjava povprečij ocen klime učiteljev glede na šolski program, kjer učitelji 

poučujejo 

Skupine učiteljev 
Inkluzivna oz. 

vključevalna klima 

Sodelovalna 

klima 

Storilnostna 

klima 

Učitelji v GP  -0,12866           0,244482 0,339258 

Učitelji v GP in SSP   0,171926 -0,05486 0,079215 

Učitelji v SPP, NPP in več programih 0,017196 -0,09037 -0,15837 

Skupaj  -1,4E-16   1,98E-17 -6,3E-17 

 

Tabela 38: Grafični prikaz primerjave povprečij ocen klime učiteljev glede  na šolski program, 

kjer poučujejo 

Skupine učiteljev 
Inkluzivna oz. 

vključevalna klima 
Sodelovalna klima 

Storilnostna 

klima 

Učitelji v GP -- ++ ++ 

Učitelji v GP in SSP ++ - + 

Učitelji v SPP, NPP in več programih  O - -- 

Legenda:  več kot -0,1 ''- -'' = sploh ne velja; od -0,05 do -0,10 ''-'' = ne velja, med -0,05 in   0,05 ''O'' = neodločeni, 

0,05-0,10 ''+'' = velja, več kot 0,10 ''++'' = zelo velja 
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Učitelji v gimnazijskih programih ocenjujejo, da je klima na njihovi šoli zelo sodelovalna in tudi 

storilnostna, ni pa vključevalna. Na drugi strani učitelji v srednjih poklicnih, nižjih poklicnih 

programih in tisti, ki hkrati poučujejo v več programih,  ocenjujejo, da klima na njihovi šoli ni 

sodelovalna niti storilnostna. Učitelji v gimnazijskih in ostalih štiriletnih strokovnih programih 

pa ocenjujejo klimo na njihovih šolah kot vključevalno in do neke mere tudi storilnostno.  

Z zgoraj predstavljenimi ocenami učiteljev, ki poučujejo v različno zahtevnih šolah oz. 

programih, glede njihovega doživljanja kulture in klime na šoli, potrjujem drugo hipotezo.  
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Kratek povzetek glavnih ugotovitev oz. razlik med učitelji glede osnovnih spremenljivk in treh 

skupin učiteljev sem za zaključek analize prve in druge hipoteze pripravila v spodnji tabeli. 

Tabela 39: Povzetek glavnih ugotovitev o doživljanju klime na šoli 

 
Inkluzivna oz. vključevalna 

klima 
Sodelovalna klima Storilnostna klima 

spol (*) ženske neodločene,  

moški se sploh ne strinjajo 

ženske neodločene,  

moški se ne strinjajo 

ženske neodločene,  

moški se popolnoma strinjajo 

starost 

najmlajša skupina se strinja, 

najstarejša skupina se ne 

strinja,  

srednji dve skupini neodločeni 

skupini 20-30 let in 41-50 

let se strinjata,  

najstarejša skupina 
neodločena,  

skupina 31-40 let se ne 

strinja 

(*) najmlajši in najstarejši se 

popolnoma strinjajo, srednji 

starostni skupini se ne 

strinjata 

izobrazba 
neodločeni ne glede na 

izobrazbo 

učitelji s srednješolsko in 

specializacijo, 

magisterijem, doktoratom 
se strinjajo, z višješolsko in 

visokošolsko oz. 

univerzitetno neodločeni 

učitelji s srednješolsko in 

specializacijo, magisterijem, 

doktoratom se popolnoma 

strinjajo,  

z višješolsko in visokošolsko 

oz. univerzitetno se ne 

strinjajo 

naziv 

učitelji mentorji se strinjajo, 

svetovalci in brez naziva 
neodločeni,  

svetniki se ne strinjajo 

(*) svetniki se popolnoma 

strinjajo,  

svetovalci se strinjajo, 

učitelji brez naziva 

neodločeni, mentorji se 

sploh ne strinjajo 

svetniki se popolnoma 

strinjajo,  

mentorji in svetovalci 
neodločeni,  

uč. brez naziva se ne strinjajo 

velikost  

šole 

učitelji (*) najmanjših šol se 

strinjajo oz. popolnoma 

strinjajo,  

srednje velikih šol neodločeni,  

največjih šol se sploh ne 

strinjajo 

učitelji najmanjših šol se 

strinjajo oz. popolnoma 

strinjajo,  

največjih in 381-600 se ne 

strinjajo ali sploh ne 

strinjajo,  

601-1000 neodločeni 

učitelji (*) šol s 601 in več 

dijaki se popolnoma strinjajo, 

učitelji najmanjših šol se 

strinjajo, šol z 221-600 se 

sploh ne strinjajo 

skupine  

učiteljev 

(**) učitelji v GP in SSP se 

popolnoma strinjajo,  

učitelji v GP se sploh ne 

strinjajo,  

učitelji v  SPP, NPP in več 

programih neodločeni 

(*) učitelji v GP se 

popolnoma strinjajo, 

preostali dve skupini 
učiteljev se ne strinjata 

(*) učitelji v GP se 

popolnoma strinjajo, učitelji v 

GP in SSP se strinjajo,  

učitelji v  SPP, NPP in več 

programih se sploh ne strinja 

Legenda: (*) = statistično značilna razlika pri 0,05 stopnji tveganja; (**) = statistično značilna razlika pri 0,10 stopnji tveganja 
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10.3 Primerjava ocen (skupin) učiteljev glede na pogostost opažanja 

določenih vedenj dijakov  

H3: Učitelji v gimnazijskem programu opažajo manj motečega vedenja kot učitelji v manj 

zahtevnih šolah oz. krajših vzgojno - izobraževalnih programih. 

Najprej sem preverila, kako pogosto so različne skupine učiteljev v povprečju opazile določena 

vedenja dijakov.  

Tabela 40: Opisne statistike 

(Kako pogosto ste v zadnjem tednu med dijaki na vaši šoli opazili…* Tri skupine učiteljev) 
  N  Povp. SD Min Max  

v2_01 odvračanje drugih od dela  Učitelji v GP 125 2,30 1,09  1 5  

Učitelji v GP in SSP 62 2,48 1,05  1 5  

Učitelji v SPP, NPP in več progr. 295 2,81 1,12  1 5  

Skupaj 482 2,63 1,13  1 5  

v2_02 neosredotočenost na snov med poukom Učitelji v GP 127 3,32 1,00  1 5  

Učitelji v GP in SSP 62 3,55 0,95  2 5  

Učitelji v SPP, NPP in več progr. 297 3,64 0,94  1 5  

Skupaj 486 3,55 0,96  1 5  

v2_03 nesamostojnost pri šolskem delu Učitelji v GP 124 3,14 1,05  1 5  

Učitelji v GP in SSP 62 3,50 0,86  1 5  

Učitelji v SPP, NPP in več progr. 297 3,48 0,96  1 5  

Skupaj 483 3,40 0,98  1 5  

v2_04 fizično izzivanje vrstnikov Učitelji v GP 128 1,51 0,88 1 5  

Učitelji v GP in SSP 62 1,87 0,74 1 4  

Učitelji v SPP, NPP in več progr. 297 2,37 1,11 1 5  

Skupaj 487 2,08 1,08 1 5  

v2_05 goljufanje, laganje, prepisovanje Učitelji v GP 124 1,98 0,84 1 5  

Učitelji v GP in SSP 61 2,03 0,87 1 5  

Učitelji v SPP, NPP in več progr. 296 2,37 1,04 1 5  

Skupaj 481 2,22 0,99 1 5  

v2_06  sprehajanje, tekanje po razredu Učitelji v GP 126 1,74 1,00 1 5  

Učitelji v GP in SSP 61 1,66 0,83 1 4  

Učitelji v SPP, NPP in več progr. 293 2,26 1,17 1 5  

Skupaj 480 2,05 1,12 1 5  

v2_07 verbalno nasilje do vrstnikov Učitelji v GP 127 1,94 1,01 1 5  

Učitelji v GP in SSP 62 2,23 0,97 1 5  

Učitelji v SPP, NPP in več programih 296 2,72 1,13 1 5  

Skupaj 485 2,45 1,13 1 5  

v2_08 umaknjenost vase Učitelji v GP 123 2,46 1,02 1 5  

Učitelji v GP in SSP 61 2,44 0,92 1 4  

Učitelji v SPP, NPP in več programih 291 2,60 0,97 1 5  

Skupaj 475 2,55 0,98 1 5  

v2_09 ugovarjanje odraslim - učiteljem, staršem Učitelji v GP 127 2,23 1,03 1 5  

Učitelji v GP in SSP 62 2,50 1,04 1 5  

Učitelji v SPP, NPP in več programih 299 3,02 1,14 1 5  

Skupaj 488 2,75 1,16 1 5  

v2_10 uničevalnost (uničevanje opreme). Učitelji v GP 127 1,39 0,70 1 4  

Učitelji v GP in SSP 62 1,45 0,67 1 3  

Učitelji v SPP, NPP in več programih 298 1,91 0,90 1 5  

Skupaj 478 1,58 0,86 1 5  
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Podatki v tabeli omogočajo prepoznati ocene vzorcev pojavljanja motečih vedenjskih oblik s 

strani dijakov glede na program, ki ga obiskujejo:  

 Učitelji v GP (gimnazijskih programih) najmanj pogosto opazijo moteča vedenja 

dijakov (z izjemo sprehajanja po razredu),  

 Učitelji V SPP, NPP in več programih (v srednjih poklicnih, nižjih poklicnih in več 

programih - tudi 4-letnih) pa ocenjujejo vse podane moteče vedenjske oblike kot najbolj 

pogoste, z izjemo nesamostojnosti pri šolskem delu, ki se najpogosteje pojavlja v ocenah 

učiteljev, ki poučujejo v gimnazijskih in ostalih štitiletnih šolskih programih. 

Nesamostojnost pri šolskem delu v povprečju najpogosteje opazijo Učitelji v GP in SSP, 

najredkeje pa v povprečju Učitelji v GP. 

 Ocene Učiteljev v GP in SSP (gimnazijskih in srednjih strokovnih programih) pa so v 

ocenah motečega vedenja praviloma vmes med obema opisanima skupinama z izjemo, 

da najpogosteje ocenjujejo, da so njihovi dijaki nesamostojni pri šolskem delu in 

najredkeje opažajo, da se njihovi dijaki sprehajajo po razredu.  

Izpostavila bi še sledeče: Učitelji v GP in SSP nikoli niso navedli, da se Neosredotočenost na 

snov med poukom »se sploh nikoli ni pojavilo«., ampak so le-to vedenje opazili vsaj »enkrat v 

tednu«. Učitelji v GP in SSP pa nikoli niso opazili vedenj kot so Fizično izzivanje vrstnikov, 

Sprehajanje, tekanje po razredu ter Umaknjenost vase »večkrat dnevno«. Uničevalnosti 

Učitelji v GP nikoli niso opazili »večkrat dnevno«, Učitelji v GP in SSP pa tega vedenja niso 

nikoli opazili niti »večkrat dnevno« niti »vsakodnevno«. 

V nadaljevanju sem z analizo variance med skupinami preverila ali so vse te razlike med 

skupinami učiteljev glede pogostosti opažanja posameznega vedenja dijakov tudi statistično 

značilne. Izkazalo se je, da so razlike med tremi skupinami učiteljev res statistično značilne pri 

vseh vrstah motečih vedenj, razen pri Umaknjenosti vase. 
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Tabela 41: Analiza variance (Kako pogosto ste v zadnjem tednu med dijaki na vaši šoli 

opazili…) 

 Kvadrat aritmetične 

sredine 
F Stopnja tveganja 

v2_01 odvračanje drugih od dela  12,417 10,134 ,000 

v2_02 neosredotočenost na snov med 

poukom 
4,467 4,886 ,008 

v2_03 nesamostojnost pri šolskem delu 5,663 6,009 ,003 

v2_04 fizično izzivanje vrstnikov 34,829 33,971 ,000 

v2_05 goljufanje, laganje, prepisovanje 8,014 8,517 ,000 

v2_06 sprehajanje, tekanje po razredu 17,503 14,832 ,000 

v2_07 verbalno nasilje do vrstnikov 28,758 24,642 ,000 

v2_08 umaknjenost vase 1,335 1,391 ,250 

v2_09 ugovarjanje odraslim - učiteljem, 

staršem 
30,120 24,770 ,000 

v2_10 uničevalnost (uničevanje opreme). 14,662 21,374 ,000 

Konkretneje med katerimi skupinami učiteljev so razlike statistično značilne, sem v 

nadaljevanju preverila še z Bonferronijevim
9
 testom, ki prikaže primerjavo povprečij med 

skupinami v vseh možnih kombinacijah. 

Vsebinski povzetek pogostosti opažanja določenega vedenja dijakov glede na tri skupine 

učiteljev je predstavljen v spodnji tabeli.  

Jasno je razvidno, da večinoma moteče vedenje dijakov najpogosteje opazijo Učitelji v SPP, 

NPP in več programih, večinoma najredkeje pa moteče vedenje dijakov opazijo Učitelji v 

GP. Izjema sta Nesamostojnost pri šolskem delu, katerega Učitelji v GP in SSP opazijo 

najpogosteje in Sprehajanje, tekanje po razredu, katerega ta skupina učiteljev opazi najredkeje.  

                                                 

9
Bonferronijev postopek uporablja t teste za vrednotenje vseh parov aritmetičnih sredin, splošno stopnjo napake pa 

preverja s tem, da prilagaja alpha nivo s številnimi opravljenimi primerjavami. Postopek priševamo k zmerno 

konzervativnim pristopom (Meyers, Gamst in Guarino, 2006, str. 427).  
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Tabela 42: Povzetek pogostosti opaženosti določenega vedenja dijakov glede na tri skupine 

učiteljev 

 

1. skupina 

Učitelji  

v GP 

2.skupina: 

Učitelji  

v GP in SSP 

3.skupina: 

Učitelji v SPP, NPP 

in več programih 

Odvračanje drugih od dela Opazijo najredkeje 
Opazijo pogosteje kot 

1. skupina, a redkeje 

kot 3. skupina 
Opazijo najpogosteje 

Neosredotočenost na snov med 

poukom 
Opazijo najredkeje 

Opazijo pogosteje kot 

1. skupina, a redkeje 

kot 3. skupina 
Opazijo najpogosteje 

Nesamostojnost pri šolskem delu Opazijo najredkeje 
Opazijo 

najpogosteje 

Opazijo pogosteje kot 2. 

skupina 

Fizično izzivanje vrstnikov Opazijo najredkeje 
Opazijo pogosteje kot 

1. skupina, a redkeje 

kot 3. skupina 
Opazijo najpogosteje 

Goljufanje, laganje, prepisovanje Opazijo najredkeje 

Opazijo pogosteje kot 

1. skupina, a redkeje 

kot 3. skupina 
Opazijo najpogosteje 

Sprehajanje ali tekanje po razredu 

Opazijo pogosteje kot 

2. skupina, a redkeje 

kot 3. skupina 
Opazijo najredkeje Opazijo najpogosteje 

Verbalno nasilje do vrstnikov Opazijo najredkeje 

Opazijo pogosteje kot 

1. skupina, a redkeje 

kot 3. skupina 
Opazijo najpogosteje 

Umaknjenost vase Ni statistično značilnih razlik med skupinami učiteljev 

Ugovarjanje odraslim – učiteljem, 

staršem 
Opazijo najredkeje 

Opazijo pogosteje kot 

1. skupina, a redkeje 

kot 3. skupina 
Opazijo najpogosteje 

Uničevalnost Opazijo najredkeje 
Opazijo pogosteje kot 

1. skupina, a redkeje 

kot 3. skupina 
Opazijo najpogosteje 

V tretji hipotezi sem preverjala razliko v opažanju motečega vedenja med tremi skupinami 

učiteljev. Izkazalo se je, da od desetih primerov motečega vedenja le v enem primeru ni prišlo 

do statistično značilnih razlik v opažanju med tremi skupinami učiteljev in to je vedenje 

Umaknjenost vase.  
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Analiziram razlike v opažanju motečega vedenja med tremi skupinami učiteljev za devet 

primerov motečega vedenja.  

 Prva skupina - Učitelji v GP v osmih od devetih primerov motečih vedenj ta opažajo 

najredkeje in le Sprehajanje in tekanje po razredu opažajo pogosteje kot Učitelji v GP 

in SSP (druga skupina).  

 Druga skupina - Učitelji v GP in SSP v sedmih primerih motečih vedenj ta opažajo 

pogosteje kot učitelji v GP in redkeje kot Učiteljev v SPP, NPP in več programih (tretja 

skupina). Učitelji v GP in SSP le eno moteče vedenje opažajo najpogosteje in sicer 

Nesamostojnost pri šolskem delu; eno vedenje pa najredkeje in sicer Sprehajanje in 

tekanje po razredu.  

 Učitelji v SPP, NPP in več programih (tretja skupina) pa osem od devetih primerov 

motečih vedenj opažajo najpogosteje – le Nesamostojnost pri šolskem delu opažajo 

redkeje kot Učitelji v GP in SSP.  

Na osnovi zgoraj predstavljenih razlik med tremi skupinama učiteljev tretjo hipotezo 

potrjujem. Da Učitelji v GP res opažajo manj motečega vedenja dijakov oz. tovrstno vedenje 

opazijo redkeje kot Učitelji v GP in SSP ter Učitelji v SPP, NPP in več programih, torej učitelji 

v manj zahtevnih šolah oz. krajših izobraževalnih programih, jasno prikazuje tudi zgornja tabela. 

Učitelji v GP  pri osmih od desetih primerov motečega vedenja ta opažajo  najredkeje, Učitelji v 

SPP, NPP in več programih pa v osmih od desetih primerov motečih vedenj opažajo 

najpogosteje, Učitelji v GP in SSP pa so v pogostosti opažanja motečega vedenja ravno vmes 

med prvo in tretjo skupino.   

10.4 Zadovoljstvo učiteljev pri delu in njihove ocene opažanja motečega 

vedenja dijakov 

H4. Obstaja povezanost med zadovoljstvom učiteljev pri delu in pogostostjo opažanja 

motečega vedenje pri dijakih. 

Za preverjanje povezanosti med zadovoljstvom pri delu in pogostostjo opažanja motečega 

vedenja dijakov, sem vse trditve vprašanja 2 (Kako pogosto ste v zadnjem tednu med dijaki na 

vaši šoli opazili…) združila v novo spremenljivko. Nato sem preverila ali ta vpliva na 
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zadovoljstvo pri delu. Izkazalo se je, da pogostost opažanja motečega vedenja statistično 

značilno vpliva na zadovoljstvo učiteljev pri delu, kar lahko trdim z 0% stopnjo tveganja. 

Tabela 43: Povezanost zadovoljstva pri delu s pogostostjo opažanja motečega vedenja 

 
Kvadrat aritmetične 

sredine 
F 

Stopnja  

tveganja 

Zadovoljstvo * Pogostost opažanja motečega 

vedenja 
1,660 2,867 ,000 

Preverila sem še povezanost med omenjenima spremenljivkama. Pearsonov koeficient korelacije 

kaže na močno statistično značilno stopnjo povezanosti spremenljivk, kar lahko trdim z 0% 

stopnjo tveganja. Povezanost med spremenljivkama pa je negativna, kar pomeni, da pogostejše, 

ko je opažanje motečega vedenja dijakov, manjše je zadovoljstvu pri delu,  oz. večje kot je 

zadovoljstvo pri delu, redkejše je opažanje motečega vedenja dijakov. 

 

Tabela 44: Korelacijska matrika 

(Pri delu, ki ga sedaj opravljam, sem… * Kako pogosto ste v zadnjem tednu med dijaki na vaši 

šoli opazili…) 

  Zadovoljstvo pri 

delu 

Pogostost opažanja 

motečega vedenja 

zadovoljstvo pri delu Pearsonov korel. koef. 1,000 -,325
** 

Stopnja tveganja  ,000 

N 483 447 

pogostost opaženosti 

motečega vedenja 

Pearsonov korel. koef. -,325
** 1,000 

Stopnja tveganja ,000  

N 447 453 

 

V nadaljevanju sem preverila še povezanost med posameznimi trditvami vprašanja 2 z 

zadovoljstvom učiteljev pri delu. Izkazalo se je, da pogostost opažanja motečega vedenja 

statistično značilno vpliva na zadovoljstvo pri delu in sicer pri opažanju vseh motečih vedenj, 

razen vedenja »umaknjenost vase«, kar lahko trdim z 0% stopnjo tveganja. 
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Tabela 45: Povezanost zadovoljstva pri delu s pogostostjo opaženosti posameznega motečega 

vedenja 

 Kvadrat 

aritmetične sredine 
F Stopnja tveganja 

v2_01 odvračanje drugih od dela  13,911 12,056 ,000 

v2_02 neosredotočenost na snov med poukom 11,761 14,169 ,000 

v2_03 nesamostojnost pri šolskem delu 10,728 12,335 ,000 

v2_04 fizično izzivanje vrstnikov 7,936 7,267 ,000 

v2_05 goljufanje, laganje, prepisovanje 4,861 5,229 ,000 

v2_06 sprehajanje, tekanje po razredu 8,101 6,813 ,000 

v2_07 verbalno nasilje do vrstnikov 10,110 8,454 ,000 

v2_08 umaknjenost vase 1,196 1,260 ,285 

v2_09 ugovarjanje odraslim - učiteljem, staršem 14,472 11,894 ,000 

v2_10 uničevalnost (uničevanje opreme). 3,955 5,602 ,000 

 

Tudi v tem primeru sem preverila korelacije, kjer me je posebej zanimala povezanost 

zadovoljstva pri delu s posameznimi motečimi vedenji. Izkazalo se je, da je zadovoljstvo pri 

delu statistično značilno povezano z vsemi motečimi vedenji, kar za večino spremenljivk lahko 

trdim z 1%-no stopnjo tveganja (za »umaknjenost vase« pa s 5%-no stopnjo tveganja). 

Povezanost med spremenljivkama je najmočnejša pri odvračanju drugih od dela, 

neosredotočenosti na snov med poukom, nesamostojnosti pri šolskem delu in ugovarjanju 

odraslim-učiteljem. Povezanost zadovoljstva pri delu je najšibkejša pri umaknjenosti vase. 

Zadovoljstvo pri delu je z vsemi motečimi vedenji povezano negativno, kar pomeni, da  

pogostejša ko je opaženost posameznega motečega vedenja, manjše je zadovoljstvo pri delu. 

Torej, manj zadovoljni učitelji pogosteje opazijo odvračanje drugih od dela, neosredotočenost na 

snov med poukom itn. kot učitelji, ki so bolj zadovoljni pri svojem delu. 

Povezanosti posameznih motečih vedenj med seboj pa so na drugi strani vse pozitivne, kar 

pomeni, da pogosteje/redkeje kot učitelji opazijo eno moteče vedenje, pogosteje/redkeje opazijo 

tudi drugo. Torej npr. pogosteje/redkeje kot učitelji opazijo odvračanje drugih od dela, 

pogosteje/redkeje opazijo tudi neosredotočenost na snov med poukom. 
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Tabela 46: Korelacijska matrika 

(Pri delu, ki ga sedaj opravljam, sem…, Kako pogosto ste v zadnjem tednu med dijaki na vaši 

šoli opazili…) 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

Zadov. 

pri delu 

   v2_ 

   01 

v2_ 

02 

v2_ 

03 

v2_ 

04 

v2_ 

05 

v2_ 

06 

v2_ 

07 

v2_ 

08 

v2_ 

09 

v2_ 

10 

zadovoljstvo pri delu 
1,000 -,287

**
 -,273

**
 -,270

**
 -,203

**
 

-

,190
**

 
-,176

**
 -,238

**
 -,101

*
 -,269

**
 -,193

**
 

v2_01 odvračanje 

drugih od dela  
-,287

**
 1,000 ,567

**
 ,412

**
 ,453

**
 ,345

**
 ,423

**
 ,526

**
 ,269

**
 ,506

**
 ,348

**
 

v2_02 neosredot. na 

snov med poukom 
-,273

**
 ,567

**
 1,000 ,594

**
 ,370

**
 ,365

**
 ,403

**
 ,407

**
 ,320

**
 ,421

**
 ,291

**
 

v2_03nesamostojnost 

pri šolskem delu 
-,270

**
 ,412

**
 ,594

**
 1,000 ,311

**
 ,263

**
 ,292

**
 ,357

**
 ,288

**
 ,326

**
 ,230

**
 

v2_04 fizično 

izzivanje vrstnikov 
-,203

**
 ,453

**
 ,370

**
 ,311

**
 1,000 ,507

**
 ,499

**
 ,655

**
 ,326

**
 ,488

**
 ,557

**
 

v2_05 goljufanje, 

laganje, prepisovanje 
-,190

**
 ,345

**
 ,365

**
 ,263

**
 ,507

**
 1,000 ,471

**
 ,508

**
 ,343

**
 ,518

**
 ,490

**
 

v2_06 sprehajanje, 

tekanje po razredu 
-,176

**
 ,423

**
 ,403

**
 ,292

**
 ,499

**
 ,471

**
 1,000 ,539

**
 ,296

**
 ,533

**
 ,515

**
 

v2_07verbalno nasilje 

do vrstnikov 
-,238

**
 ,526

**
 ,407

**
 ,357

**
 ,655

**
 ,508

**
 ,539

**
 1,000 ,438

**
 ,625

**
 ,500

**
 

v2_08 umaknjenost 

vase 
-,101

*
 ,269

**
 ,320

**
 ,288

**
 ,326

**
 ,343

**
 ,296

**
 ,438

**
 1,000 ,351

**
 ,285

**
 

v2_09 ugovar. 

odraslim, učit., 

staršem 
-,269

**
 ,506

**
 ,421

**
 ,326

**
 ,488

**
 ,518

**
 ,533

**
 ,625

**
 ,351

**
 1,000 ,485

**
 

v2_10 uničevalnost 

(uničevanje opreme). 
-,193

**
 ,348

**
 ,291

**
 ,230

**
 ,557

**
 ,490

**
 ,515

**
 ,500

**
 ,285

**
 ,485

**
 1,000 

**. Korelacija je statistično značilna pri 0,01 stopnji tveganja.  

*. Korelacija je statistično značilna pri 0,05 stopnji tveganja. 

 

Primerjava manj in bolj zadovoljnih učiteljev 

V nadaljevanju sem na osnovi spremenljivke »Zadovoljstvo pri delu« razdelila učitelje v dve 

skupini, in sicer: 

- učitelji, ki so Manj zadovoljni (ti so pri zadovoljstvu odgovorili »1 zelo 

nezadovoljen in 2 nisem posebej zadovoljen«) in  

- učitelji, ki so Bolj zadovoljni (ti so pri zadovoljstvu odgovorili »3 dokaj zadovoljen, 

4 zadovoljen, 5 zelo zadovoljen«).  

Ti dve skupini učiteljev sem v nadaljevanju primerjala med seboj  z metodo t-test za neodvisne 

vzorce. Izkazalo se je, da obstajajo statistično značilne razlike med njihovim zadovoljstvom in 
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pogostostjo opažanja posameznega motečega vedenja dijakov, kar sem tudi pričakovala. Izjema 

je le trditev »umaknjenost vase«, pri kateri pogostost opažanja tega vedenja ne vpliva na 

zadovoljstvo pri delu. 

Tabela 47: Test neodvisnih vzorcev 

(Pri delu, ki ga sedaj opravljam, sem…, Kako pogosto ste v zadnjem tednu med dijaki na vaši 

šoli opazili…) 

  Levenov test 

enakosti varianc 
t-test enakosti povprečij 

  
F 

Stopnja 

tveganja 
t df 

Stopnja 

tveganja 

Razlika 

povprečij   

v2_01 odvračanje drugih od 

dela  

Predpostavljamo, 

da sta varianci 

enaki 

,713 ,399 -5,220 473 ,000 -,933 

v2_02 neosredotočenost na 

snov med poukom 

Predpostavljamo, 

da sta varianci 

enaki 

2,142 ,144 -4,045 477 ,000 -,624 

v2_03nesamostojnost pri 

šolskem delu 

Predpostavljamo, 

da sta varianci 

enaki 

3,050 ,081 -3,928 474 ,000 -,624 

v2_04 fizično izzivanje 

vrstnikov 

Predpostavljamo, 

da sta varianci 

enaki 

7,263 ,007 -2,712 45,025 ,009 -,560 

v2_05 goljufanje, laganje,    

prepisovanje 

Predpostavljamo, 

da sta varianci 

enaki 

1,939 ,164 -3,593 473 ,000 -,575 

v2_06 sprehajanje, tekanje           

po razredu 

Predpostavljamo, 

da varianci nista 

enaki 

4,085 ,044 -3,310 45,836 ,002 -,672 

v2_07verbalno nasilje do   

vrstnikov 

Predpostavljamo, 

da sta varianci 

enaki 

2,986 ,085 -3,931 476 ,000 -,713 

v2_08 umaknjenost vase Predpostavljamo, 

da sta varianci 

enaki 

,000 ,987 -1,436 466 ,152 -,231 

v2_09 ugovarjanje odraslim - 

učiteljem, staršem 

Predpostavljamo, 

da sta varianci 

enaki 

1,463 ,227 -5,769 479 ,000 -1,050 

v2_10 uničevalnost 

(uničevanje opreme). 

Predpostavljamo, 

da sta varianci 

enaki 

3,423 ,065 -3,070 478 ,002 -,426 

 

Pri primerjanju bolj in manj zadovoljnih učiteljev so se podatki razporedili v lepo viden vzorec 

oz. trend, ki kaže, da manj zadovoljni učitelji v povprečju večinoma moteča vedenja opazijo 

pogosteje kot bolj zadovoljni učitelji. Pri tem izstopajo tri oblike motečih vedenj, ki jih tako 
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manj kot bolj zadovoljni učitelji v povprečju opazijo enako pogosto. To so: neosredotočenost na 

snov med poukom (vsakodnevno), umaknjenost vase (do trikrat v tednu) in uničevalnost (enkrat 

v tednu). 

 

Tabela 48: Primerjava povprečij bolj in manj zadovoljnih učiteljev pri pogostosti opažanja 

motečega vedenja dijakov 

 Bolj zadovoljni Manj zadovoljni 

v2_01 odvračanje drugih od dela 
V povprečju opazijo do trikrat v 

tednu 

(+) V povprečju opazijo 

vsakodnevno 

v2_02 neosredotočenost na snov    

            med poukom 
V povprečju opazijo vsakodnevno V povprečju opazijo vsakodnevno 

v2_03 nesamostojnost pri  

            šolskem delu 

V povprečju opazijo do trikrat v 

tednu 

(+) V povprečju opazijo 

vsakodnevno 

v2_04 fizično izzivanje vrstnikov V povprečju opazijo enkrat v tednu 
(+) V povprečju opazijo do trikrat v 

tednu 

v2_05 goljufanje, laganje,  

            prepisovanje 
V povprečju opazijo enkrat v tednu 

(+) V povprečju opazijo do trikrat v 

tednu 

v2_06 sprehajanje, tekanje po  

            razredu 
V povprečju opazijo enkrat v tednu 

(+) V povprečju opazijo do trikrat v 

tednu 

v2_07 verbalno nasilje do  

            vrstnikov 
V povprečju opazijo enkrat v tednu 

(+) V povprečju opazijo do trikrat v 

tednu 

v2_08 umaknjenost vase 
V povprečju opazijo do trikrat v 

tednu 

V povprečju opazijo do trikrat v 

tednu 

v2_09 ugovarjanje odraslim –  

            učiteljem, staršem 

V povprečju opazijo do trikrat v 

tednu 

(+) V povprečju opazijo 

vsakodnevno 

 

v2_10 uničevalnost (uničevanje   

            opreme). 

V povprečju opazijo enkrat v tednu V povprečju opazijo enkrat v tednu 

(+) Moteče vedenje v povprečju opazijo pogosteje kot druga skupina. 

 

Na osnovi zgoraj predstavljene analize povezanosti zadovoljstva učiteljev pri delu s tem, kako 

pogosto opažajo moteče vedenje pri dijakih, potrjujem četrto hipotezo. Razlike med bolj in 

manj zadovoljnimi učitelji so jasno razvidne v zgornji tabeli, kjer bolj zadovoljni učitelji večino 

motečih vedenj opažajo redkeje (enkrat v tednu/do trikrat v tednu) v primerjavi z manj 

zadovoljnimi učitelji (vsakodnevno/do trikrat v tednu). 
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10.5 Ocene zadovoljstva pri delu glede na tip šole oziroma program, v 

katerem učitelji poučujejo  

H5: V zadovoljstvu pri delu so med skupinami učiteljev razlike glede na zahtevnost šole 

oz. izobraževalni program, v katerem poučujejo. 

Skoraj polovica učiteljev je, ne glede na program, zadovoljnih pri delu (zelo  ali zadovoljnih), 

slaba tretjina  je dokaj zadovoljnih  (dokaj in ne posebej zadovoljnih). Zanimale so me še razlike 

v zadovoljstvu med tremi proučevanimi skupinami učiteljev in sem jih preverjala z analizo 

variance in Bonferronijevim testom primerjave povprečij med več skupinami. 

Tabela 49: Test homogenosti varianc (Pri delu, ki ga sedaj opravljam, sem…) 

Levenova statistika df1 df2 Stopnja tveganja 

2,747 2 480 ,065 

 

Tabela 50: Analiza varianc (Pri delu, ki ga sedaj opravljam, sem… * Tri skupine učiteljev) 

 Kvadrat aritmetične 

sredine 
F Stopnja tveganja 

Zadovoljstvo pri delu * Tri skupine učiteljev 4,082 6,344 ,002 

Levenov test o homogenosti varianc je pokazal, da se variance med skupinami ne razlikujejo 

statistično značilno (p=0,065), torej so homogene, kar je predpogoj za veljavnost nadaljne analize 

varianc. Na osnovi te predpostavke sem analizirala variance med skupinami in znotraj skupin, pri 

čemer je vrednost F statistike in njena 2%-na stopnja tveganja potrdila, da obstajajo statistično 

značilne razlike med skupinami učiteljev in njihovim zadovoljstvom. 

Tabela 51: Bonferronijev test – vse možne primerjave zadovoljstva med vsemi skupinami 

učiteljev 

     

I) Skupine_učiteljev (J) Skupine_uciteljev 

Razlika 

v povp.  

(I-J) 

Stand. 

napaka 

Stopnja 

tveganja 

95% interval  

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Učitelji v GP Učitelji v GP in SSP ,179 ,126 ,468 -,12 ,48 

Učitelji v SPP, NPP in 

več programih 
,302 ,085 ,001 ,10 ,51 

Učitelji v GP in SSP Učitelji v GP -,179 ,126 ,468 -,48 ,12 

Učitelji v SPP, NPP in 

več programih 
,123 ,114 ,833 -,15 ,40 

Učitelji v SPP, NPP in 

več programih 

Učitelji v GP -,302 ,085 ,001 -,51 -,10 

Učitelji v GP in SSP -,123 ,114 ,833 -,40 ,15 
Razlika v povprečju je statistično značilna pri 0,05 stopnji tveganja.     
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Bonferronijev test kaže, da obstajajo statistično značilne razlike v zadovoljstvu pri delu med 

Učitelji v GP in Učitelji v SPP, NPP in več programih, kar lahko trdim z 1%-nim tveganjem. 

Ugotovim, da so Učitelji v GP v povprečju za vrednost 0,30 bolj zadovoljni pri delu (več »zelo 

zadovoljnih« in »zadovoljnih«) kot Učitelji v SPP, NPP in več programih (več »dokaj 

zadovoljnih« in »ne posebej zadovoljnih«).  

Na osnovi zgornje analize potrjujem peto hipotezo. Izkazalo se je namreč, da zadovoljstvo pri 

delu vpliva na prvo in tretjo skupino učiteljev. Učitelji v GP so torej bolj zadovoljni pri svojem 

delu kot Učitelj v SPP, NPP in več programih. Zadovoljstvo Učiteljev v GP in SSP bi lahko 

rekla, da je povprečno oz. zadovoljivo – so namreč nekoliko manj zadovoljni od prve in 

nekoliko bolj zadovoljni od tretje skupine učiteljev. 

10.6 Vzroki motečega vedenja dijakov v očeh učiteljev 

H6. Ocenjevanje vzrokov/dejavnikov motečega vedenja dijakov se razlikuje med učitelji 

glede na zahtevnost šole oz. program, v katerem poučujejo. 

10.6.1 Osnovne statistike vprašanja, ki meri vzroke za moteče vedenje dijakov 

Tabela 52: Opisne statistike  

(V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? Dijaki z izstopajočim vedenjem...) 

 N Min Max Povp. 
Stand. 

odklon 
KA KS 

v3_01 so takšni zaradi popustljivosti sodobne vzgoje 487 1 5 3,86 ,806 -,206 -,334 

v3_02 so v sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni 486 1 5 4,07 ,854 -,742 ,294 

v3_03 nas s svojim ved. opozarjajo, da je nekaj  narobe 488 1 5 3,82 ,797 -,206 -,232 

v3_04 so "dežurni krivci" za vse kar ni prav v razredu 486 1 5 2,53 ,863 ,169 -,226 

v3_05 bi se morali šolati v posebnih ustanovah 481 1 5 2,28 ,998 ,535 -,036 

v3_06 so za učitelja zelo naporni 485 1 5 4,25 ,807 -,985 ,804 

v3_07 se bi bolje vedli, če bi se na šoli z njimi več ukvarjali 487 1 5 3,28 ,869 ,230 -,082 

v3_08 bi potrebovali več pozornosti in timskega ukvarjanja 487 1 5 3,49 ,856 -,073 -,161 

v3_09  me spravijo iz tira 484 1 5 2,90 ,935 ,203 -,050 

v3_10 so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev 487 1 5 3,62 ,779 ,003 -,307 

v3_11 sodijo pod pristojnost svetovalne službe 482 1 5 3,36 ,837 ,057 ,121 

v3_12 so v stiski, ki pa je učitelji ne razumejo 485 1 5 2,98 ,798 ,030 ,683 

v3_13 se ne znajo uveljaviti na socialno sprejemljiv način 485 1 5 3,56 ,760 -,249 ,319 

v3_14 so za učitelje prav poseben izziv 487 1 5 3,52 ,929 -,278 -,155 
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Soglašanje učiteljev s posamezno trditvijo oziroma lastnostjo primerjamo na podlagi povprečnih 

vrednosti odgovorov (1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se strinjam«). Pri 

pregledu povprečnih vrednosti in tudi nizkih vrednosti standardnih odklonov vidimo, da so 

učitelji pri šestih trditvah o dijakih z izstopajočim vedenjem precej neodločeni oz. se s trditvami 

"delno strinjajo, delno ne strinjajo", s sedmimi trditvami pa se strinjajo. Trditev"bi se morali 

šolati v posebnih ustanovah" (z najnižjo povpr. vrednostjo 2,28) pa je edina izmed ocenjevanih 

trditev, s katero se učitelji ne strinjajo.  

Odgovori so v največji meri porazdeljeni asimetrično v levo (7 spremenljivk), kar pomeni, da so 

učitelji v večji meri odgovarjali z bolj pozitivnimi ocenami (v povprečju torej, da se s trditvijo 

strinjajo). Tri spremenljivke so porazdeljene asimetrično desno in so jih torej učitelji ocenjevali 

z bolj negativnimi ocenami (v povprečju torej, da se s trditvijo ne strinjajo), tri spremenljivke pa 

so porazdeljene simetrično, kar pomeni, da odgovori učiteljev ne odstopajo od povprečja. Naj še 

izpostavim, da se učitelji v povprečju z nobeno trditvijo ne strinjajo popolnoma ali se z njo 

sploh ne strinjajo. 

Notranjo konsistentnost in zanesljivost podatkov vprašanja, ki meri vzroke motečega vedenja 

dijakov, sem preverila s Cronbach alpho, katere vrednost je 0,692. Podatki tega vprašanja so 

relativno šibko notranje konsistentni in so zanesljivi v 69,2%. Ker je meja za družboslovne 

podatke  70%-na zanesljivost, bi lahko rekla, da je njihova zanesljivost “na meji”. Zaradi tako 

majhnega odstopanja sem se vseeno odločila, da jih obravnavam kot dovolj zanesljive. 

10.6.1.1 Faktorizacija vzrokov motečega vedenja dijakov 

Razlike med stališči učiteljev o vzrokih motečega vedenja dijakov bom v nadaljevanju preverila 

s faktorsko analizo. 
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Tabela 53: Komunalitete  

(V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? Dijaki z izstopajočim vedenjem...) 

 Začetne Pridobljene 
v3_01so takšni zaradi popustljivosti sodobne vzgoje ,360 ,467 

v3_02 so v sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni ,397 ,568 

v3_03 nas s svojim vedenjem opozarjajo, da je nekaj narobe ,259 ,295 

v3_04 so "dežurni krivci" za vse kar ni prav v razredu ,135 ,123 
v3_05 bi se morali šolati v posebnih ustanovah ,200 ,271 

v3_06 so za učitelja zelo naporni ,307 ,380 

v3_07 se bi bolje vedli, če bi se na šoli z njimi več ukvarjali ,526 ,531 

v3_08 bi potrebovali več pozornosti in timskega ukvarjanja ,537 ,572 

v3_09 me spravijo iz tira ,215 ,252 

v3_10 so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev ,315 ,379 

v3_11 sodijo pod pristojnost svetovalne službe ,266 ,366 

v3_12 so v stiski, ki pa je učitelji ne razumejo ,350 ,410 

v3_13 se ne znajo uveljaviti na socialno sprejemljiv način ,307 ,318 

v3_14 so za učitelje prav poseben izziv ,196 ,210 

Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi. 

Komunalitete spremenljivk torej predstavljajo odstotke variance vsake od spremenljivk, ki jih 

pojasnijo vsi skupni faktorji skupaj. Pomembno je, da ima pridobljena komunaliteta vrednost 

vsaj 0,20, saj je v nasprotnem primeru spremenljivko potrebno izključiti iz analize, saj premalo 

pojasnjuje določen faktor. V mojem primeru je komunaliteta spremenljivke v3_04 nižja od 0,20, 

zato sem jo izključila iz nadaljnje analize in ponovila izračun komunalitet. 

 

Tabela 54: Komunalitete brez v3_04 

(V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? Dijaki z izstopajočim vedenjem...) 
 Začetne Pridobljene 
v3_01so takšni zaradi popustljivosti sodobne vzgoje ,355 ,463 

v3_02 so v sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni ,396 ,569 

v3_03 nas s svojim vedenjem opozarjajo, da je nekaj narobe ,237 ,272 

v3_05 bi se morali šolati v posebnih ustanovah ,199 ,266 

v3_06 so za učitelja zelo naporni ,306 ,382 

v3_07 se bi bolje vedli, če bi se na šoli z njimi več ukvarjali ,518 ,535 

v3_08 bi potrebovali več pozornosti in timskega ukvarjanja ,536 ,598 

v3_09 me spravijo iz tira ,211 ,251 

v3_10 so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev ,314 ,380 

v3_11 sodijo pod pristojnost svetovalne službe ,263 ,360 

v3_12 so v stiski, ki pa je učitelji ne razumejo ,348 ,409 

v3_13 se ne znajo uveljaviti na socialno sprejemljiv način ,298 ,316 

v3_14 so za učitelje prav poseben izziv ,195 ,218 

Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi. 

V  nadaljevanju sem v postopku faktorizacije izbrala trofaktorsko rešitev, ki se mi vsebinsko zdi 

smiselna. Trije faktorji pojasnijo 38,6% skupne variance merjenih spremenljivk. Prvi faktor 
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pojasni največ skupne variance (17,5%), drugi največ preostale skupne variance (16,5%) in tretji 

faktor še preostali del variance merjenih spremenljivk (4,6%).  

 

Tabela 55: Delež pojasnjene skupne variance  

(V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? Dijaki z izstopajočim vedenjem...) 

Faktor 

Izločitev vsote naloženih kvadratov 

Skupaj % variance Kumulativni % 

1 2,277 17,513 17,513 

2 2,140 16,464 33,976 

3 ,601 4,624 38,601 
Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi. 

 

Tudi spodnji  diagram mi kaže izstopajoča dva oz. tri faktorje, kjer sta si dva faktorja zelo blizu 

(kar je razvidno pri zelo podobnem odstotku variance, ki ga pojasnjujeta), tretji pa izstopa 

popolnoma zase (kar se pokaže tudi pri njegovi drugačni vsebini v primerjavi s prvima dvema 

faktorjema). Lastna vrednost prvih treh faktorjev je večja od 1. 

        

            Slika 18: Razporeditev in lastne vrednosti faktorjev 

 (V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? Dijaki z izstopajočim vedenjem...)  
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Tabela 56: Matrika faktorskih uteži 

(V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? Dijaki z izstopajočim vedenjem...) 

 Faktorji 

 1 2 3 
v3_01so takšni zaradi popustljivosti sodobne vzgoje ,068 ,592 ,328 

v3_02 so v sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni -,021 ,683 ,319 

v3_03 nas s svojim vedenjem opozarjajo, da je nekaj narobe ,501 -,059 ,130 

v3_05 bi se morali šolati v posebnih ustanovah ,029 ,425 -,290 

v3_06 so za učitelja zelo naporni ,307 ,520 -,129 

v3_07 se bi bolje vedli, če bi se na šoli z njimi več ukvarjali ,676 -,192 ,204 

v3_08 bi potrebovali več pozornosti in timskega ukvarjanja ,724 -,222 ,159 

v3_09 me spravijo iz tira ,260 ,397 -,160 

v3_10 so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev ,075 ,606  ,088 

v3_11 sodijo pod pristojnost svetovalne službe ,254 ,455 -,298 

v3_12 so v stiski, ki pa je učitelji ne razumejo ,595 -,181 -,147 

v3_13 se ne znajo uveljaviti na socialno sprejemljiv način ,507 ,045 -,240 

v3_14 so za učitelje prav poseben izziv ,442 -,129 , 077 

Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi. 

Izločeni 3-je faktorji. Potrebnih 9 ponovitev. 

 

V zgornji tabeli vidimo povezanost spremenljivk/trditev s posameznimi faktorji. Gre za 

nerotirano faktorsko matriko, ki je le osnova za analizo vsebine faktorjev. V matriki je razvidno, 

da šest spremenljivk dobro opisuje prvi faktor in šest spremenljivk opisuje drugi faktor, v tretji 

faktor pa se ni uvrstila nobena spremenljivka. Spremenljivka v19_09 ne opisuje v dovolj veliki 

meri nobenega faktorja, njena utež pa je zaenkrat najmočnejša pri drugem faktorju.  

 

V nadaljevanju bom matriko faktorskih uteži rotirala, saj z rotacijami dobimo bolj jasno oz. 

enostavnejšo strukturo faktorjev, kar omogoča lažjo interpretacijo skupnih faktorjev, saj se z 

rotacijo povečajo razlike med utežmi in se s tem bolj razvidno poveže vsak faktor z določenim 

delom spremenljivk. Razporeditev spremenljivk med tri faktorje s poševno rotacijo (Oblimin) 

je predstavljena v spodnji tabeli. 
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Tabela 57: Matrika vzorca  

(V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? Dijaki z izstopajočim vedenjem...) 

 Faktorji 

 1 2 3 
v3_01so takšni zaradi popustljivosti sodobne vzgoje ,073 ,679 -,022 

v3_02 so v sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni -,033 ,730 -,052 

v3_03 nas s svojim vedenjem opozarjajo, da je nekaj narobe ,529 ,085 ,010 

v3_05 bi se morali šolati v posebnih ustanovah -,199 ,031 -,496 
v3_06 so za učitelja zelo naporni ,105 ,241 -,475 
v3_07 se bi bolje vedli, če bi se na šoli z njimi več ukvarjali ,752 ,064 ,097 

v3_08 bi potrebovali več pozornosti in timskega ukvarjanja ,782 ,007 ,058 

v3_09 me spravijo iz tira ,077 ,130 -,426 
v3_10 so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev -,030 ,480 -,253 

v3_11 sodijo pod pristojnost svetovalne službe -,004 ,049 -,582 
v3_12 so v stiski, ki pa je učitelji ne razumejo ,520 -,235 -,210 

v3_13 se ne znajo uveljaviti na socialno sprejemljiv način ,346 -,167 -,387 

v3_14 so za učitelje prav poseben izziv ,467 -,010 ,013 

Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi. 

Rotacijska metoda: Oblimin s Kaiserjevo normalizacijo. 

Rotacija izvedena v 12-ih ponovitvah  

Z rotiranjem so se spremenljivke porazdelile med vse tri faktorje. Pri tem se je tudi utež v3_09 

okrepila v dovolj veliki meri, da dobro opisuje tretji faktor. Ker pa je povezanost med prvim in 

drugim ter prvim in tretjim faktorjem nizka (manjša od 0,200), bom opravila še pravokotno 

rotacijo. 

 

 

Tabela 58: Matrika korelacij faktorjev 

(V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? Dijaki z izstopajočim vedenjem...) 

Faktor 
1 2 3 

1 1,000 -,148 -,170 

2 -,148 1,000 -,342 

3 -,170 -,342 1,000 

Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi. 

Rotacijska metoda: Oblimin s Kaiserjevo normalizacijo.. 

 

S pravokotno rotacijo se tudi spremeni delež pojasnjene variance med tremi faktorji in sicer 

prvi faktor pojasnjuje 16,8% variance, drugi 11,0% in tretji 10,7%. Vsi trije faktorji skupaj 

pojasnjujejo 38,6% variance. 
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Tabela 59: Delež pojasnjene celotne skupne variance 

(V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? Dijaki z izstopajočim vedenjem...) 

Faktor 

Rotacija vsote naloženih kvadratov 

Skupaj % variance Kumulativni % 

1 2,191 16,850 16,850 

2 1,436 11,043 27,893 

3 1,392 10,708 38,601 
Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi. 

 

Tabela 60: Rotirana matrika faktorskih uteži 

(V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? Dijaki z izstopajočim vedenjem...) 

 Faktorji 

 1 2 3 

v3_01 so takšni zaradi popustljivosti sodobne vzgoje -,008 ,660 ,166 

v3_02 so v sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni -,116 ,718 ,201 

v3_03 nas s svojim vedenjem opozarjajo, da je nekaj narobe ,517 ,061 ,033 

v3_05 bi se morali šolati v posebnih ustanovah -,138 ,117 ,483 

v3_06 so za učitelja zelo naporni ,137 ,306 ,519 

v3_07 se bi bolje vedli, če bi se na šoli z njimi več ukvarjali ,730 ,020 -,047 

v3_08 bi potrebovali več pozornosti in timskega ukvarjanja ,773 -,031 -,019 

v3_09 me spravijo iz tira ,116 ,192 ,448 

v3_10 so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev -,057 ,507 ,346 

v3_11 sodijo pod pristojnost svetovalne službe ,065 ,141 ,579 

v3_12 so v stiski, ki pa je učitelji ne razumejo ,575 -,213 ,181 

v3_13 se ne znajo uveljaviti na socialno sprejemljiv način ,417 -,112 ,360 

v3_14 so za učitelje prav poseben izziv ,466 -,028 ,007 

Izločevalna metoda: Faktorizacija glavnih osi.  

Rotacijska metoda: Varimax s Kaiserjevo normalizacijo. 

Rotacija izvedena v 5-ih ponovitvah. 

Z rotacijo so tudi uteži spremenljivk močnejše, struktura treh faktorjev pa je jasnejša in bolj 

enostavna.  

V prvem faktorju sodelujejo naslednje spremenljivke:  

- v3_03 (nas s svojim vedenjem opozarjajo, da je nekaj narobe), 

- v3_07 (se bi bolje vedli, če bi se na šoli z njimi več ukvarjali), 
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- v3_08 (bi potrebovali več pozornosti in timskega ukvarjanja),  

- v3_12 (so v stiski, ki pa je učitelji ne razumejo),  

- v3_13 (se ne znajo uveljaviti na socialno sprejemljiv način),  

- v3_14 (so za učitelje prav poseben izziv),  

Z drugim faktorjem so pojasnjene naslednje spremenljivke: 

- v3_01 (so takšni zaradi popustljivosti sodobne vzgoje), 

- v3_02 (so v sedanjem šolskem sistemu preveč zaščiteni), 

- v3_10 (so pogosto pretirano zaščiteni s strani staršev), 

S tretjim faktorjem so pojasnjene naslednje spremenljivke: 

- v3_05 (bi se morali šolati v posebnih ustanovah), 

- v3_06 (so za učitelja zelo naporni), 

- v3_09 (me spravijo iz tira) 

- v3_11 (sodijo pod pristojnost svetovalne službe). 

Na osnovi zgoraj predstavljenih spremenljivk sem faktorje poimenovala na sledeč način: 

- Faktor 1: PREŠIBKA PODPORA DIJAKOM, KI JO NUJNO POTREBUJEJO; 

- Faktor 2: VZGOJNA POPUSTLJIVOST S STRANI STARŠEV, UČITELJEV IN 

SISTEMA; 

- Faktor 3: PREZAHTEVNA, NEUSTREZNA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA. 

Končno rešitev, v mojem primeru dobljeno s pravokotno rotacijo, je predstavljena s spodnjim 

faktorski modelom, ki prikazuje, da lahko 13 osnovnih spremenljivk nadomestim s tremi 

faktorji oz. latentnimi spremenljivkami, in sicer:  

F1 – faktor 1 – prešibka podpora dijakom, ki jo nujno potrebujejo, nadomesti šest merjenih 

spremenljivk,  

F2 – faktor 2 – vzgojna popustljivost s strani staršev, učiteljev in sistema, tri spremenljivke 

in  

F3 – faktor 3 – prezahtevna, neustrezna oblika izobraževanja, štiri spremenljivke. 
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       Slika 19: Faktorski model 

(V kolikšni meri soglašate s spodnjimi trditvami? Dijaki z izstopajočim vedenjem…) 

 

Pojasnilo: Slika kaže  v ovalih tri faktorje, na puščicah faktorske uteži, ki kažejo vpliv faktorja na merjeno 

spremenljivko, v pravokotnikih osnovne spremenljivke, na desni puščici velikost napake oz. vpliv sprecifičnih 

faktorjev. E. 
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10.6.2 Kako tri skupine učiteljev vidijo vzroke za moteče vedenje dijakov 

Tabela 61: Povezanost treh skupin učiteljev s tremi faktorji vzrokov motečega vedenja dijakov 

 Kvadrat  

aritmetične sredine 

F 
Stopnja 

tveganja 

faktor 1 = PREŠIBKA PODPORA 1,391 1,744 ,176 

faktor 2 = VZGOJNA POPUSTLJIVOST 2,049 3,013 ,050 

faktor 3 = PREZAHTEVNA, NEUSTREZNA OBLIKA  

                  IZOBRAŽEVANJA 

3,834 6,297 ,002 

Analiza variance med tremi preučevanimi skupinami učiteljev in tremi faktorji je pokazala, da 

obstajajo statistično značilne razlike med skupinami učiteljev pri dveh faktorjih. In sicer pri 

faktorju VZGOJNA POPUSTLJIVOST in PREZAHTEVNA, NEUSTREZNA OBLIKA 

IZOBRAŽEVANJA. Pri faktorju VZGOJNA POPUSTLJIVOST obstoj značilnih razlik lahko 

trdim s 5,0% tveganjem, da obstajajo statistično značilne razlike pri faktorju PREZAHTEVNA, 

NEUSTREZNA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA, pa lahko trdim z 0,2 % tveganjem. Zanimivo pa 

med tremi skupinami učiteljev ne obstajajo statistično značilne razlike pri prvem faktorju. 

Razlike med skupinami učiteljev sem v nadaljevanju konkretneje preverila še z analizo 

povprečij med skupinami. 

 

Tabela 62: Analiza povprečij mnenj učiteljev o vzrokih motečega vedenja glede na program, v 

katerem poučujejo 

Skupine učiteljev 
Prešibka 

podpora 

Vzgojna 

popustljivost 

Prezahtevna, neustrezna 

oblika izobraževanja 

Učitelji v GP -0,11637 -0,05194 -0,2129 

Učitelji v GP in SSP 0,12386             0,2404 0,09335 

Učitelji v SPP, NPP in več 

programih 0,02158 -0,03542 0,06804 

Skupaj -0,00174 -0,00371 -0,0034 
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Tabela 63: Grafični prikaz analize povprečij mnenj učiteljev o vzrokih za moteče vedenje  

glede na program, v katerem poučujejo 

Skupine učiteljev 
Prešibka 

podpora 

Vzgojna 

popustljivost 

Prezahtevna,  neustrezna 

oblika izobraževanja 

Učitelji v GP 

 
     --       -      -- 

Učitelji v GP in SSP 

 
    ++     ++       + 

Učitelji v SPP, NPP in več 

programih 
     o      o       + 

Legenda:  več kot -0,1 ''- -'' = sploh ne velja; od -0,05 do -0,10 ''-'' = ne velja, med -0,05 in 0,05 ''O'' = neodločeni, 

0,05-0,10 ''+'' = velja, več kot 0,10 ''++'' = zelo velja 

 

Učitelji v GP se sploh ne strinjajo, da gre vzroke za moteče vedenje dijakov iskati v prešibki 

podpori ali prezahtevni, neustrezni obliki izobraževanja, niti se ne strinjajo, da gre vzroke za 

tovrstno vedenje iskati v vzgojni popustljivosti. Kot kaže Učitelji v GP menijo, da je potrebno 

iskati vzroke za moteče vedenje dijakov drugje. 

Nasprotno se Učitelji v GP in SSP popolnoma strinjajo, da so vzroki za moteče vedenje dijakov 

v največji meri tako prešibka podpora kot vzgojna popustljivost, poleg tega se tudi strinjajo, da 

na to vpliva prezahtevna, neustrezna oblika izobraževanja. 

Tretja skupina učiteljev, torej Učitelji v SPP, NPP in več programih, se strinjajo le, da gre 

vzroke za moteče vedenje dijakov iskati v prezahtevni, neustrezni obliki izobraževanja, 

neodločeni pa so glede iskanja vzrokov v prešibki podpori in vzgojni popustljivosti staršev, 

učiteljev ali sistema. 

Imamo torej tri zelo različne skupine učiteljev: eno, ki se sploh ne strinja z navedenimi vzroki za 

moteče vedenje dijakov; drugo, ki se popolnoma strinja, da so navedeni vzroki »krivci« za 

tovrstno vedenje dijakov; in tretjo, ki je bolj ali manj neodločena o vzrokih za moteče vedenje 

dijakov. Na osnovi tega potrjujem šesto hipotezo. 
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11  POVZETEK UGOTOVITEV IN RAZPRAVA 

Z raziskavo sem preverjala šest hipotez. V prvi hipotezi sem predvidevala, da bodo ocene 

šolske klime učiteljev različne glede na spol, starost, delovni staž v šolstvu, zadovoljstvo pri 

delu, izobrazbo, strokovni naziv, velikost šole in velikost kraja šole, kjer učitelji poučujejo. 

Hipoteza se je le delno potrdila in sicer, da na doživljanje klime učiteljev od naštetih parametrov 

oz. neodvisnih spremenljivk vplivajo spol, starost, zadovoljstvo pri delu, strokovni naziv in 

velikost šole.  

Vpliv spremenljivke spol je rezultiral v bolj pozitivni oceni klime učiteljic v primerjavi z 

učitelji. Statistično značilne razlike med učteljicami in učitelji so se izkazale pri oceni dimenzije 

vključevalna/inkluzivna klima. Moški ocenjujejo, da klima na njihovi šoli sploh ni inkluzivna, 

medtem ko učiteljice niso tega mnenja.  

Vpliv starosti se je izkazal v statistično značilnih razlikah med učitelji na oceno storilnostne 

dimenzije klime.  Najbolj kritični so najmlajši in najstarejši učitelji (starostni skupini od 20 -30 

let in nad 50 let), ki ocenjujejo klimo na njihovi šoli za razliko od ostalih kot zelo storilnostno.  

Mlajši učitelji imajo verjetno še živo izkušnjo iz svojih šolskih časov, ko se jim je zdelo učenje 

mnogih podatkov nepotrebno, starejši pa ocenjujejo nepotrebnost pridobivanja faktografskega 

znanja iz dolgoletnih življenjskih izkušenj, saj zaznavajo že tudi zastarelost znanja oz. 

znanstvenih spoznanj. 

Vpliv strokovnega naziva učiteljev se je izkazal v statistično značilnih razlikah pri oceni 

sodelovalne dimenzije klime. Največji razkorak v oceni te dimenzije se kaže med učitelji 

mentorji in učitelji svetniki, kjer so mentorji izrazito kritični in menijo, da na njihovi šoli klima 

ni sodelovalna, svetniki pa so prepričani ravno v nasprotno in sicer da klima je sodelovalna. 

Morda so svetniki bolj pozitivnega menja zato, ker so v napredovanju dosegli že vse, kar so 

lahko. Lahko pa so vplivali na ta rezultat še drugi dejavniki. 

Naj spomnim, da je svetnikov največji delež v gimnazijskih programih in tudi v absolutnem 

številu jih je v gimnazijah ( v vzorcu) dvakrat toliko kot v najmanj zahtevnih šolah oz. 

programih.  Gimnazijski učitelji so klimo ocenili v primerjavni z drugima dvema skupinama kot 

zelo sodelovalno (predvidoma jih v sodelovanje sili matura), njihova številska premoč pa je bila 

morda v oceni te dimenzije tudi v tej primerjavi (ocena klime glede na naziv) odločilna. Enako 
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velja za mentorje, ki jih je največ v najmanj zahtevnih šolah oz. programih in tudi v vzorcu 

predstavljajo večino glede na ostale programe. Kot že omenjeno, so učitelji v najmanj zahtevnih 

šolah oz. programih klimo ocenili kot nesodelovalno. Tako lahko sklepamo, da številska premoč 

mentorjev iz manj zahtevnih šol oz. lažjih izobraževalnih programov, ki ocenjujejo klimo na 

njihovih šolah kot nesodelovalno, pretehta tudi v oceni klime glede na naziv. 

Velikost šole, kjer učitelji poučujejo, se je izkazala za pomemben dejavnik pri oceni klime. 

Ocene učiteljev so bile statistično značilne pri dimenziji inkluzivna/vključevalna klima kot tudi 

pri dimenziji storilnostna klima. Učitelji na manjših šolah ocenjujejo klimo kot vključevalno, pa 

tudi sodelovalno,  medtem ko tisti na velikih šolah ocenjujejo klimo kot storilnostno.  

Razumemo lahko ene in druge, še posebej učitelje na velikih šolah, kjer so zaradi številnosti 

dijakov in učiteljev odnosi manj osebni, s tem tudi sodelovanje in inkluzija, po drugi strani pa je 

uspešnost dijakov na večji šoli pogosto težje zagotavljati kot na manjši. 

Zadovoljstvo učiteljev pri delu je dejavnik, ki izrazito vpliva na oceno klime. Statistično 

značilne razlike se kažejo pri ocenah vseh treh dimenzij klime. Pri delu zelo nezadovoljni 

učitelji ocenjujejo klimo na njihovi šoli kot zelo inkluzivno, zelo sodelovalno in zelo 

storilnostno. Da so njihove ocene klime zelo pozitivne, ko gre za vklučevalno in sodelovalno 

dimenzijo, gre morda pripisati neangažiranosti pri izpolnjevanju vprašalnika, ki je posledica 

nezainteresiranosti ali pa drugim, neznanim dejavnikom. Podobno zelo pozitvino klimo 

ocenjujejo zelo zadovoljni učitelji,  s tem da jo ocenjujejo kot malo manj storilnostno. Ta ocena 

se zdi smiselna.  Ne posebej zadovoljni učitelji in dokaj (srednje) zadovoljni učitelji pa klimo na 

njihovi šoli ocenjujejo kot nevključujočo, nesodelovalno in nestorilnostno. Spremenljivke 

delovni staž, izobrazba in velikost kraja šole na oceno klime učiteljev niso imele vpliva. Tako 

lahko prvo hipotezo (H1) le delno potrdim. 

Ostale hipoteze lahko glede na prikazane rezultate potrdim v celoti. Potrdila se je torej hipoteza 

o povezanosti med zadovoljstvom pri delu in pogostostjo  opažanja motečega vedenja (H4) v 

tem smislu, da bolj zadovoljni učitelji opažajo moteče vedenje manj pogosto in obratno – 

nezadovoljni učitelji opažajo moteče vedenje najpogosteje. Potrdile so se tudi preostale štiri 

hipoteze (H2, H3, H5 in H6), ki so predvidevale različna mnenja in opažanja treh skupin 

učiteljev – tistih, ki poučujejo v gimnazijah, tistih, ki poučujejo v gimnazijskih in drugih 4-

letnih programih in tistih, ki poučujejo v dvo-letnih in/ali triletni srednješolskih programih ali 

več programih. Tri skupine učiteljev različno doživljajo šolsko klimo (H 2),  različno pogosto 
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opažajo moteče vedenje (H 3), med njimi so razlike v zadovoljstvu pri delu (H 5) ter tudi 

mnenja o vzrokih motečega vedenja med njimi so različna (H 6).  

Ker so se pokazale tako izrazite razlike v opažanju in mnenjih treh skupin učiteljev glede na 

zahtevnost šole in program, v katerem poučujejo,  jih še enkrat osvetlim. 

11.1 Šolska klima v očeh učiteljev 

Glede šolske klime so ocene treh skupin učiteljev – učiteljev v gimnazijskih programih,  tistih v 

različnih 4-letnih programih in tistih v poklicnih (dvo-, tri-letnih in učitelji, ki poučujejo v več 

programih) statistično značilne pri ocenah vseh treh dimenzij šolske klime.  

Gimnazijski učitelji menijo, da je klima na gimnazijah storilnostna in sodelovalna, a 

neinkluzivna. Storilnostno klimo lahko pojasnimo z natrpanimi učnimi načrti in faktografsko 

naravnanostjo mature. Sodelovanje med učitelji očitno služi predvsem cilju čim boljših 

rezultatov na maturi tistih dijakov, ki to zmorejo brez dodatne pomoči, saj v storilnostni klimi za 

pomoč oz. inkluzijo “šibkih” ni prostora. Na (splošne) gimnazije (kjer poučuje večina 

respondentov te skupine učiteljev),  se lahko vpisujejo le učenci z najboljšim učnim uspehom iz 

osnovne šole, iz teh pa želijo učitelji “iztisniti” čim več, saj se kakovost oz. odličnost splošne 

gimnazije meri predvsem po odstotku uspešnih dijakov na maturi in številu zlatih maturantov. 

Učitelji v 4-letnih programih (strokovni programi in strokovne gimnazije) ocenjujejo klimo na 

šoli kot ne v največji meri,  a še vedno dokaj inkluzivno/vključevalno,  ne pa sodelovalno in 

storilnostno. Te šole si ne morejo pridobiti nalepke “odličnosti”, ker je ta status rezerviran za 

(splošne) gimnazije, po drugi strani so tudi dijaki teh šol po učni uspešnosti slabši od 

gimnazijcev v splošnih gimnazijah. Na osnovi dobljenih rezultatov sklepam, da učitelji, ki 

poučujejo na teh programih niso ne storilnostno, ne sodelovalno naravnani, so pa pripravljeni 

nameniti čas šibkejšim in so inkluzivno naravnani. Vprašanje pa je, koliko so pri tem učinkoviti,  

ko pa hkrati sodelovalno klimo ocenjujejo slabo. 

 Tretja skupina učiteljev – učitelji v 2-letnih (nižjih poklicnih), 3-letnih (srednjih poklicnih) in 

več programih poučuje najmanj uspešno populacijo učencev osnovnih šol. Ti učitelji niso 

storilnostno naravnani, glede inkluzivnosti pa se niso jasno opredelili oz. so ostali neodločeni. 

Ker so slabo ocenili tudi dimenzijo sodelovalna klima, lahko iz tega sklepam, da tudi inkluzije 

ni tema, ki bi ji posvečali veliko pozornosti. 
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11.2 Zaznavanje motečega vedenja v odnosu z zadovoljstvom učiteljev pri  

delu      

Raziskava je pokazala izrazito in statistično pomembno povezanost med pogostostjo opažanja 

motečega vedenja in zadovoljstvom pri delu. Bolj pogosto ko učitelji opažajo moteče vedenje v 

šoli, manj so zadovoljni s svojim delom. Predvidoma pa velja tudi obratno – bolj ko so 

nezadovoljni, več motečega vedenja opažajo. Kljub obojestranskemu vplivu sem iz izkušenj 

predvidevala, da je odločilno za zadovoljstvo učiteljev to, kako pogosto opažajo moteče 

vedenje. 

Rezultati so pokazali, da najredkeje opažajo različne oblike motečega vedenja učitelji v 

gimnazijskem programu, najpogosteje pa učitelji v najmanj zahtevnih šolah oz. najkrajših 

izobraževalnih programih in da so (posledično) učitelji v gimnazijskih programih najbolj 

zadovoljni, učitelji v najmanj zahtevnih šolah oz. izobraževalnih programih pa najmanj.   

11.3 Vzroki za moteče vedenje dijakov po oceni učiteljev 

Tri primerjane skupine učiteljev imajo tudi izrazito različno mnenje glede vzrokov za moteče 

vedenje dijakov. Med tremi faktorji/vzroki za moteče vedenje so se pokazale statistično značilne 

razlike v mnenjih pri faktorju vzgojna popustljivost ( šole, sistema, staršev) in pri 

faktorju/vzroku prezahtevna, neustrezna oblika izobraževanja.  

Gimnazijski učitelji se niso strinjali z nobeno od možnih vzrokov za moteče vedenje dijakov – 

niti s premalo podpore dijakom, niti s popustljivo vzgojo, niti s prezahtevnostjo izbranega 

izobraževanja. Predpostavljamo lahko, da za te učitelje moteče vedenje dijakov ne predstavlja 

problema. Poleg tega je ponujen nabor vzrokov za moteče vedenje tak, ki pripelje do motečega 

vedenja predvsem mladostnike s šibkejšo učno motivacijo in manj zmožnih ustrezne socialne 

interakcije  z učitelji, vrstniki in starši. Ti mladostniki pa se običajno vpisujejo v druge 4-letne 

šole ali pa manj zahtevne šole in krajše (dvo- in tri-letne) izobraževalne programe. 

Predvidoma so ravno zato učitelji v ostalih 4-letnih programih prepričani, da so vzroki za 

moteče vedenje dijakov tako premajhna podpora dijakom kot popustljiva vzgoja in tudi 

prezahtevno izobraževanje. 
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Glede vzrokov za moteče vedenje pa so učitelji, ki poučujejo  v manj zahtevnih šolah in krajših 

izobraževalnih programih ter v več programih prepričani in enotni le v enem – da so si dijaki 

izbrali prezahteven izobraževalni program.  Zanimivo, da so enakega mnenja tudi učitelji 

srednjih strokovnih in poklicnih šol v raziskavi Krofliča s sod. (2009), kjer učitelji izpostavljajo, 

da dijaki niso izbrali prave šole in da jim izbrani program predstavlja izhod v sili, saj so manj 

sposobni in nezainteresirani za delo in jih je težko motivirati. Da je njihovo mnenje utemeljeno, 

lahko sklepamo tudi iz podatkov o učni neuspešnosti dijakov, kot jo kaže statistika. Neuspešnost 

se veča obratnosorazmerno z zahtevnostjo izobraževalnega programa in je največja ravno v 

poklicnih programih(Kranjc, 2005). Seveda bi bil izhod za te dijake v lažjih  izobraževalnih 

programih, če bi ti obstajali. Ker pa nimajo druge možnosti, vztrajajo,  pogosto tudi zaradi 

pritiska staršev. Po drugi strani pa učitelji nimajo veliko manevrskega prostora ne pri kurikulu  

kot tudi ne pri organizaciji pouka in načinu ocenjevanja. Zahtevnosti ne morejo radikalno 

zmanjšati, ker pripravljajo dijake tudi za nadaljnje izobraževanje (poklicno-tehnično),  kjer 

dijaki opravljajo poklicno mature. 

Načrtovalci šolskih programov ne upoštevajo dejstva, da se na poklicne šole danes vpisuje le še 

zelo majhen delež osnovnošolske populacije in to najslabših po učnem uspehu v osnovni šoli– 

poleg tistih, ki so za silo shajali tudi vsi tisti, ki so že enkrat ponavljali razred ali pa so imeli 

popravni izpit v devetem razredu osnovne šole. Po drugi strani pa so se še pred dobrimi 10-mi 

leti  vpisovali v 4-letne strokovne programe po uspehu “prav dobri” učenci, na poklicne (3-

letne) programe po uspehu “dobri” učenci, medtem ko so slabši učenci šli v uk k mojstrom.Upad 

števila otrok  v zadnjih 10 letih je pripomogel k temu, da se je na gimnazijah sprostilo več mest 

ne le za “odlične”, temveč tudi za “prav dobre” učence iz osnovne šole, v 4-letne programe so se 

namesto teh vpisovali v pretežni meri po uspehu “dobri” učenci, vsi manj uspešni (“zadostni” in 

ponavljavci) pa so pristali na poklicnih šolah. Neprilagodljivost sistema oz. šol tej manj 

sposobni populaciji (v primerjavi s predhodnimi generacijami) povzroča veliko frustracij, ki 

rezultirajo v motečem vedenju.  

Predhodno omenjene raziskave (Flere in sod., 2008; Dekleva in Razpotnik, 2002) kažejo na 

specifičnost populacije dijakov na srednjih poklicnih  tri- in dvoletnih šolah tako po zmožnostih, 

slabšem socialno-ekonomskem statusu njihovih družin, velikem deležu dijakov neslovenskega 

porekla, nemotiviranosti za šolsko delo, s slabšo samopodobo zaradi neuspehov že v 

osnovnošolskem izobraževanju, kar vse Krajnčan (2010) označuje kot indikatorje težav v 
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socialni integraciji. Izsledki moje raziskave dejansko kažejo, da so ti dijaki bolj nagnjeni k 

motečemu vedenju kot ostali. Te ugotovitve so slične tistim iz raziskave Dekleve in 

Razpotnikove (2001) o večji nagnjenosti k agresivnosti dijakov teh šol v primerjavi s tistimi v 

gimnazijah in 4-letnih srednješolskih programih, kot tudi Flereta s sodelavci (2008), da dijaki 

poklicnih programov pri odklonskih vrstniških vrednotah prednjačijo pred ostalimi. Zato sem 

mnenja, da je tak način izobraževanja, kot je na razpolago tej marginalizirani populaciji 

adolescentov, neustrezen in s strani družbe tudi močno nepravičen. Tem mladostnikom je usojen 

brezizhodni položaj - šolska neuspešnost, nezaupanje staršev, nesprejetje s strani uspešnih 

vrstnikov in druženje s sebi podobnimi neuspešneži. Ko sem nekoč opozorila dijaka, naj ne 

izostaja neopravičeno od pouka, ker bo sicer izključen iz šole, je navrgel, da so že vse njegove 

prijatelje vrgli iz šole in ne bo nič pretresljivega, če bo še on »letel«. Zame je bila sprijaznjenost 

tega 16-letnika z »usodo poraženca« ( ki mu jo je namenila družba), pretresljiva. Če sem sama 

uspela z dodatno pomočjo marsikateremu dijaku olajšati položaj, sem opažala, da se mnogi 

učitelji  niti ne zavedajo, kakšne stiske ti mladostniki ob svoji nemoči in neuspešnosti doživljajo.  

V okviru sprememb na srednješolski ravni, ki bi pripeljale k zmanjšanju neuspešnosti dijakov, 

vidim dve možni rešitvi. Prva bi bila uvedba krajših in manj zahtevnih srednjih poklicnih 

izobraževalnih programov (eno in dvo-letnih), ki bi temeljili v pretežni meri na praktičnem 

izobraževanju pri delodajalcu. V praksi dolgoletnega poučevanja v 3-letnem poklicnem program 

sem namreč opažala, da so bili številni dijaki, sicer naveličani šole in izčrpani od svoje šolske 

neuspešnosti  pogosto zelo prizadevni in spretni na praksi pri delodajalcu.   

Druga možnost pa bi bila v prepustitvi avtonomije šolam s poklicnimi dvo- in triletnimi 

programi tako glede kurikula, ocenjevanja, organizacije pouka, velikosti razredov in praktičnega 

izobraževanja. Postavljen naj bi bil le standard znanja za opravljanje poklica, preverjali  pa bi ga 

namesto z dosedanjim internim zaključnim izpitom z eksternim zaključnim izpitom iz poklicnih 

kompetenc. 
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12 SKLEPNE MISLI 

V magistrskem delu sem kot prvi cilj želela poudariti pomen pri nas še vedno premalo 

upoštevanih fenomenov -  šolske kulture in klime. Šole naj bi ne le izobraževale in stremele k 

čim boljšim učnim dosežkom, ampak naj bi omogočale celosten razvoj otroka oz. mladostnika, 

kar se lahko odvija le v šolah, ki so dobre skupnosti za vse – učence, učitelje in starše, kjer vsi 

dobro sodelujejo in soodločajo, si zaupajo, se veselijo uspehov in so deležni priznanja za svoje 

delo.  

Kot drugi cilj sem si zadala ugotoviti, kakšne pogoje avtorji, ki se s tem področjem ukvarjajo, 

opredeljujejo kot nujne, da šole razvijejo “optimalno”  šolsko kulturo in klimo. Tako sem 

najprej teoretsko osvetlila oba fenomena, nato pa podala izsledke slovenskih raziskav, s katerimi 

lahko sklepamo na kulturo in klimo v naših šolah, tako v segmentu osnovnega kot srednjega 

šolstva. Raziskave domačih strokovnjakov kažejo na storilnostno naravnano osnovno šolo in 

tudi tiste srednješolske programe, ki pripravljajo dijake na terciarno izobraževanje (predvsem 

gimnazije). Po drugi strani pa te iste raziskave kažejo na nesodelovalno šolsko kulturo, kar samo 

po sebi otežuje tudi razvoj inkluzivne kulture, kjer je sodelovanje nujno. Izkazalo se je, da je za 

razvoj optimalne kulture in klime šol pri nas velika ovira centraliziran šolski sistem, ki po eni 

strani onemogoča učiteljem prilagajanje danim pogojem v šolah in implementacijo svojih 

izkušenj v prakso, po drugi pa zaradi podrobne determiniranosti kurikula in drugih elementov 

vzgojno-izobraževalnega procesa destimulira sodelovanje in inovativnost učiteljev in šolskih 

kolektivov.  

V empiričnem delu naloge sem raziskovala šolsko klimo v srednjih šolah, kot jo občutijo učitelji 

in ugotovila, da se njihova opažanja razlikujejo glede na to, kje poučujejo.  Raziskava je 

pokazala, da učitelji, ki poučujejo samo v gimnazijskem programu, občutijo šolsko klimo  kot 

storilnostno, sicer tudi sodelovalno, ne pa inkluzivno. Sklepam, da je njihovo medsebojno 

sodelovanje namenjeno predvsem doseganju dobrih učnih rezultatov, ne pa tudi dobrobiti 

dijakov na splošno, ker klime ne zaznavajo kot inkluzivne. Učitelji, ki poučujejo v 4-letnih 

srednješolskih programih – gimnazijah in strokovni šolah oz. programih, občutijo šolsko klimo 

kot zelo inkluzivno, tudi storilnostno in nesodelovalno. Če je klima dejansko nesodelovalna (za 

kar je velika verjetnost), je težko verjeti, da je zelo inkluzivna, ker kakovostne inkluzije brez 

sodelovanja ne more biti. Posebej zaskrbljujoče je stanje v najmanj zahtevnih srednjih šolah z 

najkrajšimi izobraževalnimi programi, kje učitelji sicer ne zaznavajo storilnostne klime, a tudi 
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ne sodelovalne in inkluzivne. V teh šolah in programih učitelji med vsemi v vzorcu zajetimi 

učitelji različne disciplinske prekrške zaznavajo najpogosteje in so pri delu najmanj zadovoljni.  

Na osnovi teorije o šolski kulturi Schoenove in Teddlija (2008), da je klima del kulture, lahko 

preko ugotovljene klime, kot jo občutijo učitelji, posredno sklepam na kulturo v naših strednjih 

šolah. Uporabim Hargreasovo tipologijo šolske kulture (1994, v Stoll, 1999). Avtor je opedelil 4 

tipe šolske kulture in sicer tradicionalno kulturo (kolektiv je storilnostno naravnan, skrb za 

medsebojne odnose je majhna), kulturo tople grede (s storilnostnim pritiskom ter visoko 

socialno kontrolo, povezanostjo in zaprtostjo kolektiva), socialno kulturo (nizek storilnostni 

pritisk in poudarek na dobrih medsebojnih odnosih) ter anomično kulturo (ni poudarjanja 

uspešnosti učencev niti ni skrbi za dobre medsebojne odnose). Tako lahko sklepam, da v 

slovenskih gimnazijah vlada tradicionalna kultura, saj učitelji, ki poučujejo samo v 

gimnazisjkem programu (predvidoma gre za splošne gimnazije) občutijo storilnostni pritisk, 

obstaja sicer sodelovanje med njimi, ki pa nakazuje bolj na nujo kot pa da bi bilo plod dobrih 

medsebojnih odnosov ali želje po njih, Ti učitelji ne občutijo inkluzivne naravnanosti, kar prav 

tako kaže na neobčutljivost za dijake s posebnimi potrebami (in dobre odnose), v kolikor ti 

sploh imajo (ne le de jure ampak tudi de facto) dostop do gimnazijskega izobraževanja. Učitelji, 

ki poučujejo v  gimnazijskih in 4-letnih strokovnih programih (predvidoma gre za strokovne 

šole s strokovno gimnazijo)  občutijo klimo kot inkluzivno, storilnostno in nesodelovalno, kar 

kaže na šole s kulturo, ki ni tako izrazito tradicionalna, kot je na gimnazijah. Tretja skupina 

učiteljev – učitlji, ki poučujejo v triletnih in dvoletnih poklicnih programih ali v več programih 

pa občutijo šolsko klimo kot nestorilnostno in nesodelovalno, glede inkluzivnosti pa niso 

prepričani, kar nakazuje, da v njihovih šolah vlada anomična kultura, kjer uspešnost učencev ni 

pomembna, medsebojni odnosi so slabi, učitelji so prepuščeni sami sebi in vsak se le bori za 

svoj obstoj. Ker se v teh šolah po ugotovitvah domačih raziskav izobražuje najbolj ranljiva 

populacija mladostnikov, ki bi potrebovala največ podpore in skrbi, menim, da bi temu 

segmentu izobraževanja morale šolske oblasti nameniti posebno pozornost. 

Vse ugotovljeno kaže na to, da imamo v našem šolstvu še veliko možnosti za izboljšave,  le 

pravo pot do njih moramo še najti, pri tem pa je nujna decentralizacija šolskega sistema. To 

seveda ni lahko. Po drugi strani pa ne bo uspešno, če bodo šle reforme še naprej le v smeri 

popravljanja starega na enak način, kot doslej. 
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Sklenem lahko z ugotovitvijo, da je raziskava potrdila moja opažanja v praksi. Prav tako so 

izsledki moje raziskave skladni z ugotovitvami že omenjenih raziskav, kar priča o tehtnosti in 

verodostojnosti magistrske naloge in pomembnem prispevku k socialni pedagogiki. Ponovno se 

je potrdilo, kako je izstopajoče vedenje povezano s socialnim statusom ter socialno-kulturnim 

okoljem in je eden od dejavnikov, ki vpliva na kulturo in klimo šole in da šola in družba, kjer ni 

ustreznega posluha za depriviligirano populacijo mladostnikov, obseg njihovih vedenjskih, 

čustvenih in drugih težav le še povečuje. 
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