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POVZETEK 
 

Kazen je bila in vedno bo pomemben del vzgoje, tako v družini kot v šoli. Že v preteklosti so 

kazen uporabljali takrat, ko je otrok kršil določena pravila. Načini kaznovanja so se skozi 

zgodovino spreminjali. Še v 19. stoletju so uporabljali kazni, kot so prenašanje lesenega osla 

okoli vratu, pretepanje, uporaba korobača, uporaba palice, lasanje, navijanje ušes itd. Telesna 

kazen je bila leta 1870 prepovedana, saj je bila nehumana, čeprav se je ponekod še vedno 

podpirala. Različni zapisi govorijo o tem, da je bila uporaba telesne kazni znova na vrhuncu 

med svetovnima vojnama, še posebno v času okupatorjev. V 20. in 21. stoletju so se začele 

uporabljati drugačne metode kaznovanja, kot so mediacija, restitucija, obremenilne kazni, 

verbalno kaznovanje in družbeno koristno delo, saj telesno kaznovanje na otroku pušča 

dolgotrajne posledice, tako telesne kot psihične. Namen magistrskega dela je primerjati 

kaznovanje nekoč (v 20. stoletju) in danes (v 21. stoletju) ter raziskati, kako kazen vpliva na 

otroka. V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Raziskovalni pristop empiričnega dela je kvantitativen. Način vzorčenja je neslučajnostni-

namenski. V raziskavi je sodelovalo 63 učencev druge triade ljubljanskih osnovnih šol, starih 

od 9 do 12 let. Sodelovalo je tudi 60 odraslih oseb, starih več kot 60 let. Z rezultati raziskave 

smo ugotovili, da je glede na naš vzorec danes kaznovanih več otrok, kot jih je bilo nekoč in 

da spol ne vpliva na to, ali je otrok kaznovan ali ne. Prišli smo tudi do ugotovitev, da je danes 

kazen malo bolj učinkovita, kar se kaže tudi v tem, da so bili otroci nekoč večkrat kaznovani, 

kot so danes. Čeprav je telesna kazen že dolgo prepovedana, smo ugotovili, da so jo učitelji 

nekoč vseeno uporabljali, pojavlja pa se tudi danes, čeprav redkeje. Vsak učitelj ima svoj 

način, na katerega kaznuje otroka. Nekoč so učitelji uporabljali strožje kazni, na primer 

zaušnico, grajo … Danes pa prevladuje podpis v beležko. Najpogostejši vzrok za kaznovanje 

pa je tako nekoč kot danes nedisciplina med poukom. Z rezultati raziskave želimo opozoriti 

na to, da se je telesna kazen uporabljala in se ponekod še uporablja, kljub temu da je bila 

prepovedana že leta 1870. Učitelje želimo opozoriti tudi na posledice, ki jih kazen pusti na 

otroku. Predvsem želimo učitelje spodbuditi, da če že uporabljajo kazen v razredu, naj bo ta 

učinkovita in dobronamerna.  
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ABSTRACT 
 
Punishment was and always will be an important part of education in school as well as at 

home. In the past, whenever a child broke a rule punishment followed. Throughout history the 

form of punishment changed. Various physical forms of punishment were used as late as the 

19th century, they included: carrying around a wooden axel, beating (using bare hands, a 

wooden bar etc.), whipping, winding ears etc. In 1870 physical punishment was outlawed as it 

was deemed inhumane, but it was still supported at some places. Various records show that 

the use of physical punishment peaked between the two world wars, especially during the 

occupation. In the 20th and 21st century various other forms of punishment were being 

introduced such as: mediation, restitution, imposing sentences, verbal punishment as well as 

community work; as it came to be known that physical punishment left behind long-lasting 

consequences, physical and mental. In this master's thesis we wish to compare what 

punishment was (in the 20th century) versus what it is now (in the 21st century); through this 

thesis we would also like to research how punishment affects children. For this paper we will 

be using the descriptive method of pedagogical research. We will approach the empirical part 

of this study in a quantitative way. The sampling method will be purpose-made. A total of 63 

students of the second triad of Ljubljana’s primary schools, aged between 9 and 12 years, will 

be taking a part in this research paper, as well as 60 adults older than 60 years. With the 

research results, we found that according to our sample more children are punished today than 

before and that the gender did not influence whether the child was punished or not. We also 

came to the conclusion that today the punishement is a little more effective, which is also 

reflected in the fact that children were punished more often in the past as they are today. 

Although corporal punishment has been forbidden for a long time, we have found that 

teachers still used it in the past, it is also present today, albeit less often. Each teacher has his 

own way of punishing a child. In the past, teachers used stricter penalties, such as: earrings, 

screams ... Today, they are dominated by a signature in the notebook. The most common 

causes of punishment in the past, and now in the present is inappropriate behavior during 

classes. With the results of the research, we would like to point out that the corporal 

punishment has been used and is still in use, even though it was banned in 1870. We would 

also like to draw teachers' attention to the consequences that the punishment leaves on a child. 

In particular, we want to remind teachers that if they do use penalty in class, that it be 

effective and well-intentioned. 
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1 UVOD 
 

Slovensko šolstvo obstaja že dolgo časa, vendar se je skozi stoletja seveda spreminjalo. 

Spreminjale pa so se tudi vrste kaznovanja. Še v 19. stoletju so učitelji uporabljali telesno 

kaznovanje in tudi kasneje – po prepovedi telesnega nasilja – so bili učitelji še vedno dokaj 

strogi do otrok (Peček-Čuk in Lesar, 2009). Tudi kasneje v okupatorjevih časih in v času 

komunizma učitelji niso upoštevali prepovedi in so zopet uporabljali telesno kazen (Ciperle in 

Vovko, 1987). Dandanes so kazni v šoli seveda drugačne, prizanesljivejše do otrok, in kar je 

najpomembneje, niso žaljive oziroma nasilne. 

 

Vsak je verjetno že slišal svoje stare starše in starše pripovedovati o časih, ko so oni hodili v 

šolo. Če niso upoštevali učitelja, so bili kaj hitro kaznovani, npr. z udarcem s šibo, klofuto, 

čepenjem v kotu, priporom, metom krede ali ključev … Resda svojih učiteljev takrat niso 

marali, so jih pa spoštovali. Se mi pa zdi, da je prav to danes kar velik problem, saj otroci ne 

spoštujejo učiteljev, kot so jih včasih. 

 

Iz izkušenj drugih kolegov in lastnih izkušenj, ki sem jih dobil med prakso in tudi ko sem sam 

hodil v šolo, sem opazil, da so otroci napornejši, bolj moteči, imajo več učnih problemov in 

počnejo stvari, ki si jih včasih enostavno niso upali. Zato sem se tudi odločil, da podrobneje 

raziščem to temo in z analizo poiščem podobnosti oziroma razlike v kaznovanju otrok nekoč 

in danes ter kako je kazen vplivala na otroka takrat in kako vpliva nanj danes.  

 

V teoretičnem delu bomo najprej predstavili definicijo kazni različnih avtorjev, saj je to 

pomembno za razumevanje naše teme. Čeprav avtorji niso čisto enotni pri definicijah, pa se 

strinjajo v tem, da je imela kazen skoraj vedno negativen pomen v vzgoji. Nato bomo 

predstavili različne oblike kaznovanja s poudarkom na vrstah kaznovanja po Strmčniku, na 

verbalnem in telesnem kaznovanju, pozornost pa bomo namenili tudi danes prevladujočim 

kaznim, kot so formalne/neformalne kazni, mediacija, restitucija in družbeno koristna dela.  

 

V nadaljevanju bomo izpostavili tudi pravice otrok, namen kazni, poiskali bomo vzroke 

kaznovanja, predstavili bomo kazni, ki naj bi bile učinkovite in primerne v različnih 

situacijah. Zanima pa nas tudi, kako lahko preprečimo slabo vedenje otrok. Kazen ima tudi 

velik vpliv na otroka, čeprav otroci tega ne pokažejo takoj, se lahko problem pojavi kasneje v 

življenju. Zato bomo govorili tudi o čustvih, ki jih otroci doživljajo po tem, ko so kaznovani. 

Nekatera čustva so pozitivna, druga negativna. Večji poudarek bomo dali na temeljna čustva 

in samozavedajoča se čustva. Na koncu teoretičnega dela bomo na kratko opisali zgodovino 

kaznovanja v 19. stoletju, nato pa se podrobneje osredotočili na zgodovino kaznovanja v 20. 

in 21. stoletju. Tako bomo imeli vpogled v šolstvo, ki je bilo drugačno od današnjega in se je 

spreminjalo skozi leta, s tem pa tudi načini kaznovanja. Predstavili bomo obdobje stare 

Jugoslavije, okupatorjevo šolstvo, partizansko šolstvo, šolstvo po letu 1945 in šolstvo danes.  

 

V empiričnem delu bomo predstavili rezultate, s katerimi želimo ugotoviti, zakaj so bili otroci 

kaznovani nekoč in zakaj so kaznovani danes, zanima nas, katera kazen je prevladovala nekoč 

in katera prevladuje danes, predstavili bomo oblike kaznovanja, ki so jih učitelji uporabljali 

nekoč oziroma jih uporabljajo zdaj, ter ugotavljali, ali so bile te kazni učinkovite ali ne. Na 

koncu pa bomo raziskali še, katera čustva otroci doživljajo med kaznovanjem in ali se 

razlikujejo glede na nekoč in danes.  
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2 OPREDELITEV KAZNI 
 

Pojem kazni avtorji opredeljujejo različno, ne samo v različnih vedah – etiki, psihologiji, 

sociologiji, pedagogiki itd., temveč tudi v okviru ene znanstvene discipline. Termin kazen ima 

skoraj vedno negativen pomen, ki je povezan s poniževanjem, strahom in fizično bolečino 

(Gašić-Pavišić, 1988). 

 

Skalar (1978) pravi, da so strokovne definicije o kazni dokaj široke in neenotne. Zato zelo 

malo prispevajo k razjasnjevanju stališč. Vseeno pa nam dajejo smernice, ki nam pomagajo 

pri sporazumevanju. 

 

2.1 DEFINICIJE 
 

Kazen je dejanje, namenjeno, da pri kršitelju povzroči občutek krivde. Cilj kaznovanja je, da 

se posameznik uči iz svojih napak in da se bo naslednjič temu izogibal. Slabost kaznovanja pa 

je, da običajno ne zaleže, saj če bi bilo tako, bi bili naši zapori prazni (Mendler, 1992). 

 

Bosco pravi, da je »kazen sila, ki kaznuje pregreho, ne popravi pa tistega, ki se je pregrešil« 

(Kodelja, 1995, str. 70). 

 

V delu Peček-Čuk in Lesar je omenjena Kantova teorija kazni, ki temelji na tezi o absolutnem 

upoštevanju moralnih in pravnih zakonov. Kant pravi, da je moralne zakone treba upoštevati 

zaradi spoštovanja do njih, pravni zakoni pa se nanašajo le na zunanjo prisilo. Zanj je kazen 

zunanja prisila zaradi nespoštovanja zakona. Kazen se izreka samo takrat, ko nekdo krši 

zakone, ne pa da se uporablja kot sredstvo za doseganje kakih drugih ciljev (Peček-Čuk in 

Lesar, 2009). 

 

Gašić-Pavišić (1988) kazen opredeljuje kot psihološko-pedagoški ukrep, s katerim 

usklajujemo otrokovo obnašanje s pravili, ki jih določa širša ali ožja skupnost. Z njim otroku 

dajemo smiselne negativne podkrepitve, ki so namenjene otrokovemu nezaželenemu 

obnašanju, izvajajo se s ciljem, da bi se tako obnašanje preprečilo (Gašić-Pavišić, 1988). 

 

Gogala pa omenja pedagoško kazen. »Namen pedagoškega kaznovanja je, da se ob njem 

izvrši v gojenčevi duši vzgojni proces, ker gojenec sam doživi svojo krivdo in upravičenost 

kazni. Mogoče bi bila potrebna ena sama taka kazen, da bi gojenec spremenil način svojega 

ocenjevanja in odločanja. Tako bi bila kazen le po obliki, ne pa kot dresurno ali celo nasilno 

sredstvo.« (Gogala 2005, str. 101) 

 

Skalar meni, da je še najbolj opredeljena in uporabna definicija, ki pojmuje kazen kot 

neugodno posledico, ki sledi kršitvam moralnih norm in zakonov. Tako meni zato, ker 

definicija vključuje uvid kaznovanega, da se je prekršil in da je posledica tega prestopka 

neugodna (Skalar, 1978). 
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Definicije o kazni lahko najdemo tudi v različnih enciklopedijah: 

 

Tako Enciklopedijski rječnik pedagogije (1963, str. 366 in 766) kazen definira tako:  

 

»Najmočnejše sredstvo prisiljevanja pri vzgoji z apelom in pričakovanjem korekcije vedenja. 

Vzgojno delovanje pričakujemo od neugodnih čustev, občutij krivde in občutij sramu, ki jih 

izzove kazen, kar naj bi odvračalo človeka od slabega ravnanja in neaktivnosti«. 

Pedagoška enciklopedija (1989, str. 382 in 383) kazen definira kot »pedagoško orodje za 

discipliniranje obnašanja in tistega, ki ga vzgajamo«. 

 

Kot lahko vidimo, ima vsak avtor svoj pogled na definicijo kazni. Vendar pa večina njih, 

kazen definira kot ukrep, ki sledi neki kršitvi, ki ni v skladu s pravili, ki jih določa širša ali 

ožja skupnost. Z njo pa želijo pri kršitelju doseči, da se kršenje pravil ne bi več dogajalo in da 

bi se kršitelj popravil in razumel, da to, kar počne, ni sprejemljivo za družbo, v kateri živimo.   
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3 VRSTE KAZNI 
 

Kazen je vedno bila del šolskega prostora in bo verjetno še dolgo pomemben del vzgoje. 

Nanjo bi morali gledati le kot na sredstvo, ki se uporablja ob kršenju pravil, in ne kot na 

ponižujočo in fizično bolečino. Uporablja se tako v družini kot v šoli. Pojavljala se je v 

preteklosti, pojavlja se danes in pojavljala se bo tudi v prihodnosti, vendar na različne načine. 

 

Če učenec ne upošteva pravil, temu sledijo posledice v obliki kazni. Saj kot pravi Žlebnik (v 

Peček-Čuk in Lesar, 2009, str. 60): »ni pravil brez kazni.« Kazni so prisotne ves čas in se jim 

je težko izogniti, saj ljudje ne upoštevajo družbenih norm. Prekrški so seveda različni, kot so 

različni tudi motivi in cilji, ki vplivajo na velikost prekrška (Peček-Čuk in Lesar, 2009). 

 

Učenca po navadi kaznujemo zato, ker si želimo, da izboljša vedenje v razredu. Kazni nam 

pomagajo, da se učenci zavedajo postavljenih omejitev, ki jim jih postavijo učitelji oziroma 

družba (Brdar, 2017). Pravi trenutek kaznovanja in pravilna vrsta kazni naj bi celo vplivala na 

razvoj otrokove osebnosti. Zato mora biti kazen učinkovita in pozitivna za otrokov razvoj 

(Peček-Čuk in Lesar, 2009). 

 

Nekoč je v šolskem prostoru prevladovala telesna kazen, najzanesljivejše sredstvo za 

vzdrževanje discipline pa je bila šiba (Gabrič, 2009). Danes prevladujejo formalne in 

neformalne kazni. Pojavljajo pa se tudi novi alternativni pristopi, kot so mediacija, restitucija 

in družbeno koristno delo (Peček-Čuk in Lesar, 2009). 

 

Kroflič (2011) kazni deli na retributivne in utilitaristične. Pri retributivnih kaznih 

posameznika obravnavamo kot zrelo osebo. Osredotočene so zgolj na povračilo škode. 

Utilitaristične pa so osredotočene na spremembo vedenja. Posameznik je obravnavan kot 

oseba, ki jo določajo različne okoliščine. Cilj te kazni je prevzgoja kršitelja. Poleg teh kazni 

omenja tudi kurativne ukrepe. Ti so povezani z dejanji učitelja ob učenčevem nepravilnem 

vedenju. Učenec je postavljen v neprijeten položaj, ki vodi v doživljanje neprijetne vloge, ki 

jo je imel v določeni situaciji. Kurativne ukrepe razdelimo na avtonomistične in 

heteronomistične (Kroflič, 2011). 

 

Gašić-Pavišić (1988) poleg tradicionalnih kazni, kot so telesne in verbalne, navaja še 

prikrajšane pozitivne podkrepitve in prekinitev podkrepljevanja za določen čas. Prikrajšane 

pozitivne podkrepitve zajemajo prikrajšanje materialnih pozitivnih podkrepitev ter odvračajo 

naklonjenost do otroka. Tukaj gre za to, da otroka ob nezaželenem vedenju prikrajšamo za 

stvar, ki mu predstavlja neko vrednost. Pri prekinitvi podkrepljevanja za določen čas pa 

poznamo tri oblike: izolacija, izključevanje in kontingentno opazovanje. V angleškem jeziku 

je ta kazen znana kot »time-out« (Gašić-Pavišić, 1988).  

 

Strmčnik (1965) kazni deli na:  

 

- upravno-administrativne kazni, 

- moralno obsojajoče kazni, 

- poravnalne kazni, 

- omejitvene kazni, 

- kazni profaniranja učenca. 
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Peček-Čuk in Lesar (2009) v svoji knjigi predstavljata: 

 

- verbalno kaznovanje, 

- fizično kaznovanje, 

- druge oblike kaznovanja. 

 

Kot smo že omenili, se kaznovanje v šoli spreminja. Moderni načini kaznovanja učencev 

slonijo na povračilu in kršitelja po prestani kazni ponovno vključijo v skupnost. Imajo 

prevzgojno vlogo, hkrati pa ga odvračajo od ponovnega kršenja pravil (Kroflič, 2011). 

 

V nadaljevanju bomo najprej predstavili Strmčnikovo razdelitev kazni. Na kratko bomo 

opisali posamezne oblike in vrste kaznovanja, ki jih je avtor opredelil s pomočjo analize, ki jo 

je opravil na učencih osnovnih šol. Nekatere kazni, ki jih je avtor opisoval, so seveda že 

zastarele in se ne uporabljajo več, saj njegova analiza kaže sliko iz leta 1965. Se pa nekatere 

kazni pojavljajo še danes. Nato se bomo podrobneje osredotočili tudi na druge, najosnovnejše 

skupine današnjih kazni, ki jih v svoji knjigi predstavljata Peček-Čuk in Lesar (2009). 

Predstavili bomo tudi nove alternativne vzgojne pristope in še formalne/neformalne kazni, ki 

se v šolah uporabljajo danes. 

 

3.1 VRSTE KAZNI PO STRMČNIKU 
 

Strmčnik v svojem delu Analiza šolske kazni (1965), kazni razdeli v pet skupin: 

 

- upravno-administrativne kazni, 

- moralno obsojajoče kazni, 

- poravnalne kazni, 

- omejitvene kazni, 

- kazni profaniranja učenca. 

 

Razdeli jih glede na posledice, ki jih povzročajo kazni, in glede na prizadetost učenčeve 

osebnosti. Te skupine seveda niso strogo določene, saj se v določeni kazni prepletajo številni 

motivi (Strmčnik, 1965). 

 

UPRAVNO-ADMINISTRATIVNE KAZNI 

 

Strmčnik kazni te skupine opisuje kot sankcije, ki jih predvidevajo šolska pravila. Njihova 

naloga je, da varujejo vzgojno-izobraževalno funkcijo šole ter zagotavljajo predpisane 

disciplinske in moralne norme učencev. Temu primerne so tudi posledice, ki temeljijo na 

institucionalnem pritisku in avtoriteti šole. Kršitelja teh kazni naj bi poboljšal pritisk uprave 

šole, šolskega kolektiva in strah pred tem, da bo kazen vpisana v njegovih uradnih šolskih 

dokumentih. S tem vpisom pa lahko te kazni trajno motijo učenčev ugled in ogrožajo njegovo 

nadaljnje šolanje (Strmčnik, 1965). 

 

V to skupino sodijo (Strmčnik, 1965): 

 

- vpis v dnevnik, 

- ukor, 

- znižanje ocene iz vedenja, 
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- premestitev učenca v paralelni razred ali na sosednjo šolo. 

 

Vpis v dnevnik 

 

Za avtorja (Strmčnik, 1965) je vpis v dnevnik najlažja oblika kazni iz te skupine. Sama po 

sebi niti še ni kazen, razen če ji sledijo konkretne kazenske posledice. Vsakemu utemeljenemu 

vpisu mora slediti primerna kazen, razen če je kazen neupravičena, takrat se učenca po vpisu 

v dnevnik ne sme kaznovati. Lahko predstavlja tudi potencialno nevarnost ukora ali kakšne 

druge sankcije. Učenca pušča v vznemirljivem pričakovanju, saj ne ve, kaj bo sledilo temu 

vpisu. 

 

Ukor 

 

Ukor je disciplinska kazen, ki lahko sledi vpisu v dnevnik, vendar po mnenju Strmčnika ne 

sme biti prevečkrat uporabljena. Vpisan more biti v dosje učenca. Če gre za ukor učiteljskega 

zbora, mora biti za učenca to zadnje opozorilo pred premestitvijo v paralelni razred ali na 

sosednjo šolo. Ukor lahko predlaga kdorkoli iz učnega osebja, o teži ukora pa odloča 

učiteljski zbor šole. Učiteljski zbor mora zaslišati tudi učenca, ki ga namerava kaznovati, saj 

mora imeti možnost, da se objektivno brani. Posledice ukora naj bi imele tudi časovno 

veljavnost. Če se je učenec poboljšal, se lahko ukor izbriše (Strmčnik, 1965). 

 

Znižanje ocene iz vedenja 

 

Ta kazen po mnenju avtorja pride v poštev, če se učenec ni bistveno spremenil po prejemu 

ukora. Vzgojni smisel ima samo, če se učenci zavedajo, da je disciplina potrebna ne le za 

njihovo normalno delo v šoli, temveč tudi za njihovo osebno življenje. Ta kazen je pomnenju  

avtorju ostanek stare šole, ki je imela drugačno vzgojno funkcijo (Strmčnik, 1965).  

 

Premestitev učenca v paralelni razred ali na sosednjo šolo 

 

Avtor (Strmčnik, 1965) to kazen navaja kot ustrezno le takrat, ko šola izčrpa vse ostale 

možnosti in če je v kazni dovolj zagotovila, da bo na učenca in na druge člane razrednega 

kolektiva to pozitivno vplivalo. Upoštevati se morajo tudi nekateri objektivni pogoji. Tukaj 

gre v bistvu za menjavo učenčevega šolskega socialnega okolja. Pri premestitvi moramo na to 

pripraviti tako učenca kot kolektiv (Strmčnik, 1965). Danes lahko osnovna šola otroka 

premesti v drugo šolo s soglasjem staršev ali na njihovo zahtevo. Lahko ga premesti tudi brez 

soglasja staršev. To lahko stori takrat, ko so kršitve takšne narave, da ogrožajo življenje ali 

zdravje učenca, oziroma življenje in zdravje drugih (Zakon o osnovni šoli, 2016). 

 

MORALNO OBSOJAJOČE KAZNI 

 

Bistvo teh kazni je, da učenec doživi moralno obsodbo. Po strogosti se lahko stopnjuje in 

privede tudi do izključitve učenca iz socialne skupine. Takšne kazni se uporabljajo za 

največje prestopke. Njen vzgojni vpliv zajema celotno učenčevo osebnost (Strmčnik, 1965). 

 

V to skupino sodijo (Strmčnik, 1965): 

 

- zagovor učenca pred razrednim kolektivom, 

- zagovor učenca pri upravitelju, 

- ignoriranje učenca, 
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- obvestitev staršev. 

 

Zagovor učenca pred razrednim kolektivom  

 

Zagovor učenca pred razrednim kolektivom je le ena izmed pravic kolektiva, ki varuje 

socialne odnose. Namen te kazni je, da opozori učenca na njegove slabosti. Od njega zahteva, 

da se teh slabosti čim prej znebi. Pri tem mu pomaga šolski kolektiv (Strmčnik, 1965). 

 

Zagovor učenca pri ravnatelju 

 

Takšna kazen je za učenca precej huda. Ravnateljeva naloga je, da okrepi učenčevo zavest 

odgovornosti in težnjo, da bi se poboljšal. Učenec mora ravnatelja spoštovati, sicer kazen ni 

smiselna (Strmčnik, 1965). 

 

Ignoriranje učenca 

 

Bistvo te kazni je v slabih odnosih med učiteljem in učencem. Vsebuje lahko tri stopnje, 

čustveno ohladitev, zmanjšanje zaupljivosti in popolno ignoriranje. Ne smemo pa pozabiti, da 

ima ignoriranje tudi svoje meje. Lahko je le navidezno, in ne resnično (Strmčnik, 1965). 

 

Obvestitev staršev 

 

Pri tej kazni želi učitelj škodovati ugledu učenca pri njegovih starših. Pri starših želi izzvati 

njihov moralni pritisk na otroka, da bi se poboljšal. Obvestitev staršev pa ne služi le kot 

kazen, temveč lahko pripomore tudi k tesnejšemu odnosu med šolo in domom (Strmčnik, 

1965). 

 

PORAVNALNE KAZNI 

 

»Namen teh kazni je v tem[,] da učenec poravna ali popravi materialno škodo, ki jo je 

namerno ali pa […] zaradi malomarnosti in lahkomiselnosti povzročil posamezniku oziroma 

kolektivu.« (Strmčnik, 1965, str. 105) 

 

Učenec bi tako spoznal, kako lahko je nekaj uničiti, a težje popraviti. S tem dobi tudi 

pozitivne izkušnje o varovanju šolske lastnine. Te kazni so primerne takrat, ko zahtevajo od 

učenca prihranjen denar, primeren napor in žrtvovanje prostega časa. Uporabljamo jih za tiste 

prestopke, s katerimi so tesno povezane (Strmčnik, 1965). 

 

V to skupino sodijo (Strmčnik, 1965): 

 

- denarna kazen, 

- popravilo poškodovanega predmeta, 

- zamenjava poškodovanega predmeta. 

 

Najbolj razširjena je denarna kazen, zato ji je avtor namenil več pozornosti. 

 

Denarna kazen 

 

Čeprav izvira iz zasebnih šol, nam ni tuja. Z njo so kaznovani učenci, ki povzročijo 

materialno škodo. Kaznujemo samo tiste učence, ki so prekršek naredili namerno, in ne po 
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nesreči. Zelo pomembno je, da škodo poravna učenec s prihranjenim denarjem, in ne njegovi 

starši, saj je tako kazen za učenca nesmiselna. Če pa škodo že plačajo starši, morajo dobro 

premisliti, kako ravnati z otrokom. Sami bi morali prenesti povračilo na otroka samega, da bi 

tako kazen občutil bolj neposredno, na primer preprečiti užitek filma, izleta, nogometne 

tekme … (Strmčnik, 1965). 

 

OMEJITVENE KAZNI 

 

Te kazni obsojajo učenca, vendar se ne zadovoljijo le z obsodbo, ampak mu povzročijo tudi 

druge negativne posledice, kot je omejitev svobode ali prostega časa. V šoli v poštev pridejo 

tiste omejitve, ki omejujejo učenčevo svobodo, čas za razvedrilo ter prosti čas (Strmčnik, 

1965). 

 

V to skupino sodijo (Strmčnik, 1965): 

 

- pripor učenca po pouku, 

- kazenska naloga, 

- odvzem odmora, 

- prepoved udeležbe na šolskem izletu. 

 

Pripor učenca po pouku 

 

Takšna kazen ima po Strmčniku (1965) dva namena. Prvi namen je ta, da učenca lahko 

pripremo zato, da omejimo njegov prosti čas, drugi pa, da nadoknadi neizpolnjene šolske 

dolžnosti. Učenca kaznujemo neposredno, da bi prizadeli njegovo zavest svobode. Učitelji se 

zavedajo, da je učenec lahko ob taki kazni občutljiv, zato jo skušajo podkrepiti s tem, da 

učenca zaposlijo. 

 

Kazenska naloga 

 

Kazenska naloga je oblika kazenskega dela, ki učinkuje kot otežitev učenčevega prostega 

časa. Omejena je na učne naloge in dolžnosti. Vsebina kazni je dodatno učenje, vendar ni 

nujno, da se učenca s tem kaznuje zaradi neznanja, temveč tudi zaradi drugih disciplinskih 

kršitev (Strmčnik, 1965). 

 

Odvzem odmora 

 

Kazen, pri kateri učitelj učencem odvzame odmor, običajno nima smisla. Odvzem 

nekajminutnega odmora namreč pri učencu ne vzbudi nobene prizadetosti. Največkrat učitelj 

z njo kaznuje samega sebe, saj tudi on izgubi odmor (Strmčnik, 1965). 

 

Prepoved udeležbe na šolskem izletu 

 

Ko govorimo o teh oblikah kaznih, avtor (Strmčnik, 1965) opozarja na to, da moramo ločiti 

med izletom in ekskurzijo. Ekskurzija je del pouka, medtem ko je izlet namenjen razvedrilu. 

Učencu lahko prepovemo le odhod na izlet, saj ni obvezen za vse učence. Ta kazen pride v 

poštev le za večje prestopke neposredno pred izletom, saj je sicer kazen brezpredmetna. 
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KAZNI PROFANIRANJA UČENCA 

 

Pri teh kaznih gre za obremenitev, ki naj bi v učencu vzbudila čustvo sramu. Osramočenost je 

tudi glavna značilnost teh kazni. Pri kaznovanju moramo prepoznati čustvo zdravega sramu, 

otroka ne smemo poniževati, saj močno ranimo njegovo osebnost. Te kazni so lahko 

škodljive, zato se jim morajo učitelji čim bolj izogibati (Strmčnik, 1965). 

 

V to skupino sodijo (Strmčnik, 1965): 

 

- učenec mora stati v klopi, 

- premestitev učenca v drugo klop, 

- odstranitev učenca iz razreda, 

- učenec je za kazen vprašan za oceno. 

 

Učenec mora stati v klopi 

 

Namen te kazni je, da pri učencu preusmeri pozornost na pouk. Doseči se namerava tako, da 

se z njim skuša učenec osramotiti, ko je izpostavljen celotnemu razredu (Strmčnik, 1965). 

 

Premestitev učenca v drugo klop 

 

Ta ukrep ima po avtorju dva namena. S tem, da učenca premestimo drugam, ga želimo 

disciplinsko umiriti ali pa mu omogočimo večjo učno pomoč. Seveda pa je zelo pomembno, 

kam učenca presedemo, da bomo iz njega izvlekli največ (Strmčnik, 1965). 

 

Odstranitev učenca iz razreda 

 

O tej kazni imajo pedagogi neenotno stališče. Ponekod jo dovoljujejo, ponekod pa popolnoma 

prepovedujejo. Takšna kazen naj bi bila dopustna takrat, ko učenec kljub opozarjanju moti 

učni proces (Strmčnik, 1965). 

 

Učenec je za kazen vprašan za oceno 

 

Namen take kazni je seveda negativna ocena, ki učenca prestraši. Učitelj jo uporabi takrat, ko 

učenec moti učni proces. Moramo pa vedeti, da takšno ocenjevanje ni primerno, saj moramo 

pri ocenjevanju upoštevati znanje učenca ter deloma tudi njegove subjektivne in objektivne 

pogoje za učenje. Zaradi nediscipline učencu ne smemo zniževati ocene (Strmčnik, 1965). 

 

Strmčnikova razdelitev kazni se mi zdi zelo preprosta in pregledna, zato sem se tudi odločil, 

da jo podrobneje predstavim. Seveda pa so nekatere kazni, ki jih avtor navaja, danes že odšle 

v pozabo. To so na primer: znižanje ocene iz vedenja in zagovor učenca pred razrednim 

kolektivom. Še danes aktualne kazni pa so: vpis v dnevnik, ukor, ignoriranje učenca, 

obvestitev staršev, denarna kazen, premestitev učenca v drugo klop…  

 

3.2  VERBALNO KAZNOVANJE PO PEČEK-ČUK IN LESAR 
 

Verbalno kaznovanje je kaznovanje, ki ne daje telesnih bolečin, a je vseeno lahko boleče 

(Peček-Čuk in Lesar, 2009). Ta kazen kaznuje otrokovo dušo in učinkuje v globino, na srce in 

na misel. Pri nekaterih otrocih, lahko takšna kazen pusti dolgotrajne posledice, ki jih težko 
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odpravimo. Še posebej hude grožnje in zaničevanja, lahko v otroku povzročijo posledice na 

njegovi samopodobi (Kuzma, 2011).  

 

Med verbalne kazni spadajo (Peček-Čuk in Lesar, 2009, str. 62-63): 

 

- graja, 

- grožnja, 

- posmehovanje, 

- zaničevanje, 

- molk. 

 

GRAJA 

 

Graja je po Peček-Čuk in Lesar (2009) vzgojno sredstvo, ki ga označujemo z različnimi 

imeni, kot so kreganje, oštevanje … Tisti, ki graja želi pri učencu doseči, da se zaveda 

storjene napake in jo obžaluje, ter ga hkrati usmerja k dejanjem, ki so bolj zaželena. Graja 

mora biti usmerjena samo v dejanje, in ne v otrokove pomanjkljivosti, ki v določeni situaciji 

pridejo na dan. Izogibati se moramo obsojanju otrokove nerodnosti, nesposobnosti in ne 

smemo napadati njegovega osebnega značaja. Graja je smiselna le takrat, kadar je 

premišljena, pri posamezniku pa mora omogočiti zavedanje kje, kdaj in zakaj je bila njegova 

kršitev nesprejemljiva (Peček-Čuk in Lesar, 2009).  

 

GROŽNJA 

 

»Temelji na vzbujanju straha pred negativnimi posledicami.« (Peček-Čuk in Lesar, 2009, 

str. 62). Gre za najstarejšo obliko obljube, ki vnaprej napoveduje posledice, ko učenec vztraja 

z neprimernim vedenjem. Vzgojitelji ta ukrep uporabljajo predvsem takrat, ko želijo, da se 

določeno neprimerno vedenje v hipu prekine. Z grožnjo seveda ne smemo pretiravati, saj 

vzgojitelj, ki svojih groženj ne izpolnjuje, ruši svojo avtoriteto v razredu. Učenci hitro 

ugotovijo, da so besede prazne in da se jim ne bo nič zgodilo, tudi če ne bodo upoštevali 

svarila. Grožnja mora biti zato realna in izvršljiva, saj če učitelj na tak način sporoča učencu, 

da je njegovo vedenje nesprejemljivo, mora dobro premisliti, kaj bo rekel, saj mora svojo 

grožnjo  tudi uresničiti (Peček-Čuk in Lesar, 2009). 

 

POSMEHOVANJE IN ZANIČEVANJE 

 

Temu sredstvu kaznovanja se je nujno izogniti, saj žaljivke in poniževalni izrazi močno 

vplivajo na otroka. Če posameznik žaljivke posluša vsak dan, jih začenja sčasoma sprejemati 

in se začne tako tudi vesti. Tudi sam si očita vse te napake in slabosti, zaradi katerih ga 

obsojajo (Peček-Čuk in Lesar, 2009). 

 

MOLK 

 

Molk je sredstvo, pri katerem se učitelji na prekršek posameznika navidezno sploh ne 

odzovejo. Tudi na morebitna vprašanja ali poskuse približevanja ne dajejo nobenega odziva 

(Peček-Čuk in Lesar, 2009). »Molk v otroku vzbudi tesnobo in občutek krivde, negotovosti in 

zmedenost.« (Žmuc-Tomori, 1988, str. 126) Takšna kazen zahteva pozornost in dober 

razmislek, saj se otrok velikokrat sploh ne zaveda, zakaj si je prislužil ignorantsko vedenje 

učitelja. Tovrsten odziv lahko učenca pahne v stanje malodušja, v katerem si očita storjene 
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napake. Z otrokom se moramo zato pogovoriti in mu razložiti, zakaj smo se odločili za tak 

odziv (Peček-Čuk in Lesar, 2009). 

 

3.3 TELESNO KAZNOVANJE 
 

»Telesno kaznovanje je vsako kaznovanje, pri katerem se uporabi telesna moč z namenom 

povzročiti bolečino ali neugodje. Podatki kažejo, da gre največkrat za udarce z roko ali s 

pripomočkom, lahko tudi za brcanje, tresenje, metanje otrok, ščipanje, lasanje, … Vsa ta 

dejanja kršijo človekove pravice otroka in pomenijo napad na njegovo dostojanstvo in telesno 

integriteto.« (Kornhauser in Pleterski Rigler, 2007, str. 78) 

 

Telesno kaznovanje je pri nas v javnih institucijah prepovedano že od leta 1870 (Peček, 

1998). Kljub temu pa se je ponekod takšna kazen še vedno uporabljala. Velika večina 

učiteljev ni upoštevala tega zakona, saj so mislili, da je telesna kazen v šoli pomembna, zato 

so se celo zavzemali, da bi jo ponovno uzakonili (Krajnčan in Stenko, 2010). 

  

Telesno oziroma fizično kaznovanje je torej kaznovanje, pri katerem uporabljamo fizično moč 

(udarec, brco …) z namenom, da bi posamezniku povzročili telesno bolečino. (Peček-Čuk in 

Lesar, 2009) Telesno kaznovanje pa ni samo disciplinski ukrep, temveč tudi sredstvo, ki 

oblikuje mladega človeka. K tej ideologiji se je največ pripomoglo v religiji, v kateri so bili v 

vseh časih največji zagovorniki takšnega kaznovanja (Strmčnik, 1965). 

 

Po Greydandusu (2010) se telesna kazen nanaša na namerno uporabo fizične bolečine in se 

uporablja kot metoda, ki spreminja vedenje. Najbolj »priljubljena« in najzanesljivejša je bila 

palica. Z njo so učitelji najraje vbijali šolsko znanje v glave otrok (Gabrič, 2009). Tepež s 

palico pa ni bil edina vrsta kazni. 

 

Med telesne kazni spadajo tudi (Mikuš-Kos, 1996): 

 

- udarec z roko, palico, pasom, šibo in drugimi predmeti, 

- brcanje, 

- klofutanje, 

- tresenje, 

- praskanje, 

- ščipanje, 

- vlečenje za lase in ušesa, 

- stiskanje, 

- metanje predmetov v posameznika, 

- omejevanje telesnega gibanja in svobode. 

 

V vzgojnih institucijah ima telesno kaznovanje velik obseg. Vse od lahkega udarca do 

udarcev, ki lahko otroka poškodujejo. Takrat pa ne govorimo več o kaznovanju, temveč o 

trpinčenju otroka (Gašič-Pavišić, 1988). Telesna kazen je nedopustna, saj v otroku pušča vrsto 

negativnih čustev. Je žaljiva in ponižujoča, hkrati pa otroka spodbuja k nasilju (Rus, 2012). 

Učitelji te kazni ne smejo uporabljati, saj 28. člen Konvencije o otrokovih pravicah (1997) 

določa, da mora biti disciplina otrok skladna z otrokovim dostojanstvom. Ima pa tudi vrsto 

negativnih učinkov na učenca ter negativno vpliva na čustvene odnose med učencem in 

učiteljem (Peček-Čuk in Lesar, 2009). 
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3.4 DRUGE OBLIKE KAZNOVANJA PO PEČEK-ČUK IN LESAR 
 

Sem spadajo (Peček-Čuk in Lesar, 2009. str. 63-64): 

 

- odtegovanje ljubezni in pozornosti, 

- poravnava povzročene škode, 

- obremenilne kazni, 

- odtegovanje materialnih dobrin oziroma privilegijev. 

 

ODTEGOVANJE LJUBEZNI IN POZORNOSTI 

 

To kazen avtorici (Peček-Čuk in Lesar, 2009) povezujeta z molkom, saj učitelj s hladnim 

pogledom učencu pokaže, da ni navdušen nad njegovim obnašanjem. Tak pogled običajno 

spremlja tudi ignoriranje otrokovih želja. Učitelj otroku pokaže hrbet in mu s tem želi 

povedati, da se zanj ne bo menil, dokler ne popravi svojega vedenja. S tem mu tudi sporoča, 

da je njegova ljubezen pogojena z lepim vedenjem. Otrok pa je zaradi strahu pred izgubo 

ljubezni pripravljen ustreči učiteljevim pričakovanjem. Tega odziva naj bi se pri vzgoji 

izogibali, saj otroku na ta način sporočamo, da bo deležen naše ljubezni le takrat, ko se bo 

vedel sprejemljivo, in da ne ločimo med njim kot osebo in njegovimi dejanji (Peček-Čuk in 

Lesar, 2009). 

 

PORAVNAVA POVZROČENE ŠKODE 

 

Imenujemo jo tudi restitucija. To obliko kaznovanja uporabimo takrat, ko posameznik s 

svojim ravnanjem povzroči materialno škodo sebi ali drugi osebi (npr. razbije okno, uniči 

šolsko lastnino …). Pri tem moramo paziti le na to, da je poravnava izvedljiva in da se učenec 

zaveda, kaj je storil narobe. Učenec mora nato popraviti, kar je uničil, oziroma plačati stroške 

popravila. Tovrstna oblika je primerna za večino otrok, saj tako postanejo bolj odgovorni za 

svoja dejanja (Peček-Čuk in Lesar, 2009).  

 

OBREMENILNE KAZNI 

 

Po mnenju avtoric so to kazni, ki bremenijo otrokov ugled in njegovo osebnost. Te kazni se 

izvajajo z javnim beleženjem neprimernega vedenja (npr. črne pike, večkrat napisati neki 

stavek, dodatna domača naloga, skrb za čistočo miz …). S tako kaznijo otroka ponižujemo in 

sramotimo ter je zato to nedvomno način, kako si lahko učitelj zmanjša kredibilnost in 

zmanjšuje motiviranost učencev. Ne glede na negativne učinke, ki jih kazen prinaša, se veliko 

učiteljev še vedno oklepa takega načina kaznovanja (Peček-Čuk in Lesar, 2009).  

 

ODTEGOVANJE MATERIALNIH DOBRIN OZIROMA PRIVILEGIJEV 

 

Avtorici menita, da je v današnjem času tak način kaznovanja zelo pogost. Pri tej obliki 

kaznovanja je pomembno, da otroku odvzamemo tisto, kar mu veliko pomeni. Zanje je 

značilno, da ne povzročajo večje čustvene prizadetosti in ponižanja. Primerni so takrat, ko 

ustna opozorila ne zaležejo več, lahko pa jih tudi prilagajamo vrsti prekrška. Ko otroku 

odvzamemo nekaj njegovega (igračo, dostop do računalnika, telefona …), mu lahko to seveda 

vrnemo, ko se otrok poboljša. Tovrstna oblika ne ponižuje in ne zmanjšuje samozavesti, pač 

pa krepi otrokovo odgovornost za svoja ravnanja (Peček-Čuk in Lesar, 2009). 
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3.5 ALTERNATIVNI UKREPI 
 

Alternativni ukrepi zajemajo nove odzive na kršenje pravil. Njihov cilj je zadovoljiti 

pričakovanja žrtve ter dati kršitelju možnost, da popravi svojo napako. S sodelovanjem naj bi 

kršitelj pokazal skupnosti, da si še vedno želi ostati del nje (Peček-Čuk in Lesar, 2009). 

 

»Namen alternativnih pristopov je torej […] okrepiti moralno zavest storilca in njegovo 

prosocialno naravnanost« (Peček-Čuk in Lesar, 2009, str. 214). Ker se v sodobnem času 

želimo izogniti klasičnemu strogemu kaznovanju, se uporaba alternativnih pristopov pojavlja 

tako v šoli (Peček-Čuk in Lesar, 2009) kot tudi v kazenskopravnih sistemih pri obravnavanju 

mladostnikov (Brdar, 2017). 

 

Alternativne ukrepe delimo na mediacijo, restitucijo in družbeno koristna dela. 

 

RESTITUCIJA 

 

Kot smo že omenili, je restitucija oziroma poravnava povzročene škode ukrep, ki se 

osredotoča na to, kako neko kršitev popraviti. Cilj tega je, da se učenec sam odloči, da bo 

popravil tisto, kar je uničil, in se pri tem potrudi po najboljših močeh. Pri izvršitvi povračila je 

učitelj v vlogi razsojevalca, ki se odloči, ali je kazen primerna (Brdar, 2017). 

 

Chelsom Gossen (1996) restitucije ne pojmuje kot kaznovanje, temveč kot ustvarjalni proces, 

ki kršitelju pomaga pri pridobivanju spretnosti reševanja problemov. Je uvod v dobro in 

kakovostno šolo ter poudarja pomen pozitivne naravnanosti. S takšnim pristopom učence z 

vedenjskimi težavami usmerjamo in opozarjamo na neučinkovitost njihovega pristopa. 

Pomagamo jim tudi pri iskanju učinkovitejšega in primernejšega vedenja. 

 

Restitucijo pa lahko dosežemo v štirih korakih (Chelsom-Gossen, 1996, str. 84.): 

 

- Z otrokom se pogovorimo o vrednoti, ki jo moramo ohranjati. 

- Otroka vprašamo, ali želi biti član skupine, oziroma mu povemo, da je to naša želja. 

- Upoštevati moramo tako otrokove želje kot tudi potrebe skupine. 

- Otroku damo dovolj časa za razmislek in da sam najde rešitev. 

 

Restitucijo uporabimo takrat, ko menimo, da je tak ukrep dovolj smiseln. Najustreznejša je 

takrat, ko otroci sami najdejo rešitev problema. Kršitelj mora ta ukrep doživeti kot pravično 

povračilo, sicer ukrep ni bil pravilno izpeljan. Otrok, ki je kaznovan s tem ukrepom, mora 

povzročeno škodo plačati ali stvar popraviti sam. Osebi, ki jo je prizadel, se mora opravičiti, 

in navsezadnje mora žrtvovati svoj prosti čas, da odpravi to napako (Potočnik, 2016). 

 

Iz raziskave (Potočnik, 2016) lahko ugotovimo, da restitucijo uporabljajo že v vrtcih, saj 

pedagogi menijo, da je s takim ukrepom dobro začeti že v zgodnjem otroštvu, saj se bo tako 

otrok že zgodaj naučil pozitivnega in pravilnega delovanja. Znal bo prevzemati odgovornost, 

znal bo pomagati prijatelju in lažje bo reševal težave. 

 

Lahko pa se seveda zgodi, da otrok noče ali pa enostavno ne zmore prevzeti odgovornosti za 

svoje vedenje. Tukaj pa si lahko pomagamo z delom avtorice Cowley (2007), ki opisuje, kako 

lahko pomagamo otroku, da odgovornost začne sprejemati. Najprej je najbolje, da se otroku 

odvzame pravica, ki smo mu jo bili pripravljeni ponuditi, saj se bo tako zavedal, da si bo 

moral to pravico naslednjič zaslužiti. Nato zmanjšamo pravico in jo postopoma ponovno 
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uvajamo, dokler mu je po dolgem času spet ne ponudimo. Pravico nato lahko uporabljamo kot 

nagrado. Na primer v zameno za pomoč pri pomivanju posode dobi dovoljenje, da pol ure dlje 

gleda televizijo (Cowley, 2007). 

 

MEDIACIJA 

 

Beseda mediacija po Udoviču, (v Potočnik, 2016) izvira iz latinske besede »mediatio«, kar 

pomeni pomirjajoče posredovanje. Je proces, v katerem pri pogovoru med dvema osebama 

sodeluje neka nevtralna in nepristranska oseba, imenovana mediator. Naloga mediatorja je, da 

osebi, ki sta v konfliktu, vodi skozi proces, da poiščeta možnost za sporazumno razrešitev 

spora. Mediator pospešuje proces, vendar nima pravice, da bi se odločal namesto udeležencev 

v sporu (Potočnik, 2016). 

 

Proces mediacije omogoča udeležencema v konfliktu, da predstavita svojo zgodbo in tudi 

prisluhneta drugim, ki so vpleteni. Avtor (Prgič, 2010) omenja dve vrsti mediacij, ki se 

izvajata v šolah, to sta šolska in vrstniška mediacija. Šolsko mediacijo izvajajo strokovni 

delavci šole, vrstniško pa učenci sami. Običajno vlogo šolskega mediatorja prevzame učitelj. 

Njegova naloga je, da s pomočjo mediacije stremi k temu, da učenci sami najdejo rešitev, kar 

je seveda tudi končni cilj mediacije. Če imajo učenci pri reševanju težav problem, lahko 

navede tri možne rešitve, med katerimi lahko udeleženci izbirajo (Prgič, 2010). 

 

Avtor (Prgič, 2010) meni da ima reševanje konfliktov s pomočjo mediacije veliko pozitivnih 

učinkov. Učenci razvijajo sposobnosti aktivnega poslušanja, učijo se sodelovanja z drugimi, 

se spoznavajo med seboj, ohranjajo dostojanstvo, krepijo odgovornost, razvijajo spoštovanje 

do drugih in do sebe, naučijo se konstruktivnega reševanja problemov ter krepijo medsebojno 

spoštovanje in zaupanje (Prgič, 2010). 

 

Tudi raziskave so pokazale, da ima uporaba mediacije pomembno vlogo pri izboljševanju 

razredne klime. Učenci se znajo bolje soočati s konflikti, k njim pristopajo bolj odprto in jih 

lažje rešujejo. Konflikte začnejo reševati na miren način in s pomočjo pogovora. Najboljše 

učinke pa ima takrat, ko je del vzgojnega načrta in je podprta od vseh delavcev šole. (Kroflič, 

2011). 

 

DRUŽBENO KORISTNA DELA 

 

Družbeno koristno delo je delo v korist nekoga drugega. Kršitelj mora opisati svoje ravnanje 

in kako bo to popravil oziroma izboljšal. Dela, ki jih mora kršitelj oddelati so: čiščenje 

okolice, čiščenje pladnjev v jedilnici, praznjenje košev, pospravljanje jedilnice, pospravljanje 

matične učilnice, pospravljanje garderobe, priprava razredne ure na temo kršitve, pomoč 

drugim učencem, priprava dekoracij … (Brlič, 2009). 
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3.6 FORMALNE IN NEFORMALNE KAZNI 
 
»Formalne kazni so tiste, ki jih določajo različni zakonski, uradni s strani različnih akterjev 

potrjeni dokumenti, bodisi na nivoju države ali pa so dogovorjeni le na nivoju neke 

posamezne šole (npr. šolski red, vzgojni koncept).« (Peček-Čuk in Lesar, 2009, str. 216). 

 

Po Pavloviću (v Peček-Čuk in Lesar, 2009) so formalne kazni v uporabi zato, ker mora šola 

jasno izraziti neodobravanje določenih oblik vedenja in na ta način utrjuje normo v skupnosti. 

Šola mora varovati vse člane šole enakovredno. To pa daje vedeti s skupnimi standardi, z 

jasnimi pravili in z ukrepi ob pojavu kršenja teh pravil. 

 
Neformalne oblike kaznovanja pa predstavljajo učiteljev lastni pristop k reševanju kršitev in 

niso določene s strani države. Temeljijo na učiteljevih lastnih prepričanjih in izkušnjah, 

vendar ne smejo biti poljubne. Oblike kaznovanja morajo biti v skladu s Konvencijo o 

otrokovih pravicah (1997), ki določa, da je treba otroka zavarovati pred vsemi oblikami 

telesnega ali verbalnega nasilja, morajo pa biti tudi v skladu z etičnimi načeli. Sem spadajo 

ignoriranje učenca, zagovor učenca pred razredom, podpis v beležko, spraševanje za oceno, 

ko učenec moti pouk, spodbujanje občutka slabe vesti, ter kaznovanje celega razreda zaradi 

enega posameznika (Kroflič idr., 2009). 

 

Po avtorju (Pavlović, 1996, v Peček-Čuk in Lesar, 2009) mora biti šola praktične 

demokracije, to pomeni, da mora v njej obstajati mehanizem, prek katerega lahko udeleženci 

vplivajo na spreminjanje zahtev in pravil. Pravila morajo biti enaka za vse, hkrati pa mora biti 

omogočena tudi individualizacija. Neprimernega vedenja ne smemo nagrajevati, saj se bo 

samo še krepilo, zato je dolžnost učitelja, da kršitelju pomaga preseči nezaželene vedenjske 

oblike, hkrati pa mu da vedeti, da takšnega vedenja ne odobrava (Peček-Čuk in Lesar, 2009). 

 

V sodobnem času se pogosto izpostavlja pomen oblikovanja formalnih pravil, pa tudi sistem 

pohval in priznanj ter kazni. Vsaka šola mora oblikovati vzgojni načrt in s tem oblikovati tudi 

svoj šolski in hišni red. Pri tem je pomembno, da šole poleg nagrad in ukrepov določijo tudi, 

kdo je odgovoren za reševanje konfliktov, do katerih prihaja med udeleženci šole (Peček-Čuk 

in Lesar, 2009). Šola lahko sama oblikuje in formalizira vzgojne ukrepe, nagrade in priznanja, 

to pa je zelo pomembno, ker se tako bolje upošteva specifičnost populacije, ki je v šoli. Proces 

nastajanja šolskih pravil tako postane neposredni vzgojni dejavnik in ima večjo verjetnost, da 

se šola oblikuje kot enakovredna skupnost (Peček-Čuk in Lesar, 2009). 

 

Glede na to, da lahko šole same oblikujejo pravila in formalizirajo vzgojne ukrepe, nas je 

zanimalo, če se formalne kazni, ki jih šole določajo, med seboj razlikujejo. 

 

V Osnovni šoli Zalog se tako uporabljajo ukrepi, kot so obvestitev staršev o kršitvi, odvzem 

prepovedanih predmetov (telefon, nevarne igrače, opojne substance, pirotehnična 

sredstva …), denarna kazen, popravilo škode, odvzem statusov (športnika, kulturnika …), 

prepoved udeležbe pri nadstandardnih dejavnostih, družbeno koristno delo (delo v okolici 

šole, čiščenje prostorov …), izdaja opomina ali ukora, izključitev … (Mahkovic, Krumpak, 

Kisovec, Kovačič in Stoviček, 2016).  

 

V Osnovni šoli Šentvid se učitelji lahko poslužujejo ukrepov, kot so ustno opozorilo, 

obvestitev staršev, pogovor z učencem, restitucija, začasen odvzem prepovedanega predmeta 

(telefon, petarde, slušalke …), odvzem bonitet (status športnika/kulturnika), prekinitev dela 
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pri uri, pri kateri je prišlo do kršitve, začasna prepoved obiskovanja pouka, prepoved udeležbe 

na šolskih dejavnostih šole (tekmovanja, ekskurzije …), vzgojni opomin (Saje, 2018). 

 

V Osnovni šoli Mežica pa uporabljajo naslednje vzgojne ukrepe: pogovor z učencem po 

pouku, odstranitev učenca iz skupine, povečan nadzor nad učencem, opravljanje družbeno 

koristnega dela (pomoč drugim učencem ali učiteljem, urejanje šolske okolice in njenih 

prostorov), povračilo povzročene škode, ukinitev posebnih pravic (status 

športnika/kulturnika), začasni odvzem prepovedanih predmetov (telefon, mp3 …) in vzgojni 

opomin (Plešnik, 2018).  

 

Kot lahko vidimo, se formalne kazni, ki so zapisane v različnih publikacijah, med seboj niti 

ne razlikujejo. Vse šole pa imajo možnost izrekanja vzgojnih opominov. Posledica opomina je 

lahko premestitev učenca v drug oddelek ali na drugo šolo. Imamo pa tudi več vrst opominov, 

in sicer opomin razrednika, opomin oddelčnega učiteljskega zbora, opomin ravnatelja in 

opomin učiteljskega zbora (Peček-Čuk in Lesar, 2009). 

 

Po pregledu vseh teh različnih vrst kaznovanja, se moramo seveda vprašati, katere kazni so 

najbolj primerne, katere naredijo otroku najmanj škode in katere so tiste najbolj učinkovite, ki 

pri otroku res naredijo spremembo v vedenju. Nekoč so najbolj uporabljali telesno kazen 

(Gabrič, 2009), vendar je to danes seveda nesprejemljivo, saj moramo upoštevati otrokove 

pravice. Problem vidim tudi pri nekaterih oblikah verbalnega kaznovanja kot je na primer 

posmehovanje in zaničevanje, tako vrsto kaznovanja je težje zaslediti, saj ne pušča nobenih 

»modric« otroka pa vseeno zaboli (Peček-Čuk in Lesar, 2009). Osebno me danes najbolj 

pritegnejo alternativne kazni, kot so restitucija, mediacija in družbeno koristno delo. Pri 

restituciji kršitelj poravna škodo, ki jo je storil, pri mediaciji je dobro to, da se kršiteljev ne 

sodi pred celim razredom, ampak v miru na samem, z družbenim koristnim delom, pa kršitelj 

vrne nekaj družbi, še posebej svoj čas, ki bi ga lahko uporabil za druge stvari, nauči pa se tudi 

ceniti dela, ki jih opravljajo šolski delavci. 
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4 KAZNOVANJE V ŠOLI 
 

Šolsko kazen lahko najdemo v vsakem šolskem procesu in prostoru. Oblika kaznovanja pa se 

je skozi leta spreminjala. Kazen se bo verjetno spreminjala še dolgo, dokler ne bomo našli 

tiste prave metode, ki bo ustrezna, učinkovita, ki otroka ne bo čustveno prizadela in bo v njem 

vzbudila željo po izboljšanju svojega vedenja.  

 

Gabrič v svojem delu (2009) omeni, da nekoč pred 20. stoletjem učitelji še niso uporabljali 

kazni kot so: opomin, ukor, alternativni pristopi in druge novo-dobne kazni. Najbolj 

popularna je bila takrat telesna kazen, najbolj priljubljen pripomoček pa šiba (Gabrič, 2009).  

Takrat otroci niso imeli toliko pravic kot jih imajo sedaj, čeprav se je  Komensky že v 17. 

stoletju zavzemal za izbris telesnega kaznovanja iz šolskega procesa. Menil je, da je palica ni 

primerrno sredstvo za kaznovanje za svobodno šolajoče se bitje (Gabrič, 2009).  

 

Čeprav so telesno kazen leta 1870 prepovedali, to ni pomenilo, da se je ta oblika kaznovanja 

takoj izbrisala iz šolskega sistema. Veliko učiteljev se ni moglo sprijazniti s tem dejstvom, saj 

so menili, da je telesno kaznovanje v šoli zelo potrebno (Peček, 1998). Tako se je telesna 

kazen ne glede na prepoved še vedno izvajala v šolskih prostorih. Tudi zakonodaja prve 

Jugoslavije je prepovedala uporabo telesne kazni, a so raziskave vseeno pokazale, da se je 

pojavljala (Gabrič, 2009).  

 

Ko je leta 1945 nastopila nova šolska oblast, je takoj po začetku povojnega šolskega leta 

razposlala obvestilo z navodili o vzdrževanju discipline in dopuščenih kaznih. Namenjena je 

bila vsem, ki so bili zaposleni v pedagoški stroki. Obvestilo se je glasilo: »Vsak učiteljev 

postopek, ki bi žalil osebno dostojanstvo dijakov, kaže, da učitelj ni doumel duha časa, zato 

takega učitelja ne moremo imenovati vzgojitelja mladine« (Gabrič, 2009, str. 110). Še bolj 

strogi pa so bili pri prepovedi telesne kazni: »Učitelj, ki ne more doseči uspeha pri pouku in 

discipline v razredu brez telesnih kazni, nima mesta v šoli« (Gabrič, 2009, str. 110). Uporaba 

telesne kazni se je nato res zmanjšala, vendar še vedno ni bila stvar preteklosti.  

 

Danes imajo otroci več pravic, kot so jih imeli včasih. Kot pravita Peček-Čuk in Lesar v svoji 

knjigi (2009, str. 63): »Kaznovanje otroka mora upoštevati pravice otrok in mora biti v skladu 

s človeškim dostojanstvom.« Spoštovanje človekovih pravic je torej nujni pogoj v sodobni 

družbi. Šolski sistem pa je v nasprotju z nekoč pomembno sredstvo za krepitev zavesti o 

pravicah. Zato mora šola krepiti veščine, ki pomagajo priti do razumevanja teh. V šolah se 

srečujejo interesi otrok, staršev, učiteljev in drugih, zato morajo vsi tesno sodelovati. Ko pa 

pride do konfliktov in nasprotij, morajo probleme reševati tako, da ne vodijo do kršenja pravic 

(Trtnik-Herlec in Urh, 2006).  

 

Glavni pravici otrok, ki ju določa Konvencija o otrokovih pravicah, sta pravica do varnosti in 

telesne nedotakljivosti ter pravica do dostojanstva (Trtnik-Herlec in Urh, 2006).  

 

Pravica do varnosti in telesne nedotakljivosti 

 

Pravico do varnosti določa 35. člen Ustave RS in 19. člen Konvencije o otrokovih pravicah. V 

zvezi s šolo se pravica nanaša na čas pouka in na druge šolske dejavnosti. Učence največkrat 

ogrožajo drugi učenci, lahko pa tudi zaposleni v šoli. Država mora otroka zavarovati pred 

vsemi oblikami nasilja (fizičnega in psihičnega), zanemarjanjem, malomarnim ravnanjem, 

trpinčenjem itd. z ustreznimi ukrepi. Ukrepe je dolžna izvajati kot pomoč staršem, pa tudi 

proti tistim, ki kršijo otrokovo telesno nedotakljivost (Trtnik-Herlec in Urh, 2006). 
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Pravica do telesne nedotakljivosti pa se nanaša na to, da otroka ne smemo telesno kaznovati. 

V primeru da se učenec vede neprimerno lahko učitelj uporabi vzgojni ukrep. To je vsak 

formalni, lahko tudi neformalni odziv učitelja na neprimerno obnašanje učenca. Kljub temu 

da je telesno kaznovanje po 34. členu Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni 

šoli prepovedano, se to včasih še vedno zgodi. Šola mora vzgojne ukrepe oblikovati tako, da 

ne pomenijo ponižujočega ravnanja in kršenja pravic. Vsak disciplinski postopek mora biti 

prilagojen posamezniku (Trtnik-Herlec in Urh, 2006). 

 

Pravica do dostojanstva 

 

To je posebna pravica otrok, tudi odraslih, ki varuje posameznika pred žaljivim odnosom in 

ponižanjem. Ustava RS jamči varstvo osebnostnih pravic in spoštovanje človekovega 

dostojanstva. V primeru kršitve pravice, na primer z žaljivo objavo v medijih ali neposredno, 

je zagotovljeno sodno varstvo v civilnih in kazenskih postopkih (Trtnik-Herlec in Urh, 2006). 

 

4.1 NAMEN KAZNI 
 

Nekoč je bil namen kazni, da v učence vbijejo znanje in pravilno vzgojo (Gabrič, 2009). Da 

so prišli do tega cilja, niso kaj preveč izbirali sredstev. Uporabljali so vse kazni od telesnih do 

drugih in se niso ozirali na otrokova čustva. Po doslej prebrani literaturi pa je jasno, da je 

danes glavni namen kaznovanja enostavno izboljšati otrokovo nepravilno vedenje in da se na 

dolgi rok ne bo več pojavljajo. Z njimi otroke pripravimo do tega, da upoštevajo vnaprej 

določena pravila. Tudi končni cilj pri vsaki vzgoji otroka je, da iz njega naredimo osebo, ki bo 

imela (Kornhauser in sodelavci, 2007, str. 162): 

 

- sposobnost samostojnega življenja,  

- veščine in znanje, s katerimi se bo lahko sama preživljala,  

- razvito osebno odgovornost,  

- znanje sobivanja z drugimi ljudmi, 

- spoštovanje do določenih pravil, ki jih določa družba.  

 

Kazen je vedno služila nekemu namenu. Po Bavconu (1999) je osnovni namen kazni globalno 

preventiven in specialno preventiven. V globalno preventivnem pomenu ima kazen 

zastraševalni učinek in vzgojno vpliva na ljudi, saj pomeni grožnjo, ki se uresniči, če ne 

upoštevajo pravil. S kaznijo se razvija tudi družbena morala, ki je merilo o dovoljenem in 

prepovedanem. Specialno preventivni namen kazni pa kršitelju preprečuje, da bi prepovedano 

dejanje storil še kdaj (Bavcon, 1999). 

 

Čeprav nekatere raziskave kažejo na negativne posledice kaznovanja, se kazen še vedno 

uporablja v šolskih prostorih. Tudi sam menim, da je kazen treba uporabiti takrat, ko je 

potrebna. Vendar moramo pri tem paziti, da je kazen ustrezna in da ne škoduje otrokovemu 

zdravju. O tej temi bomo bolj podrobno govorili tudi v nadaljevanju.  

 

Avtorici dela Moč vzgoje (2009) pravita, da kazen obstaja zato, ker je eno od sredstev, s 

katerimi vzpostavljamo in ohranjamo šolska pravila, hišni red, določimo otrokove pravice in 

pričakovanja. Otrokom pomaga razumeti, da njihovo vedenje vpliva na družbo, da pripomore 

k samozavedanju posledic in razvijanju sposobnosti, s katero lahko otrok predvidi možno 

reakcijo na svoje vedenje. Nujna je za moralni razvoj, saj lahko z njim izrazimo spoštovanje 

do otroka in ga priznavamo kot nekoga, ki je sposoben prevzeti odgovornost za svoje 
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neprimerno vedenje. S tem si krepi tudi samospoštovanje. Kazni otroka učijo tudi, kaj je 

pravično in kaj krivično (Peček-Čuk in Lesar, 2009). 

 

4.2 VZROKI ZA KAZNOVANJE OTROK 
 

V tem poglavju bomo govorili o tem, kdaj kaznovati otroka. Nekoč je bil otrok kaznovan 

takrat, ko je naredil nekaj narobe. Tako je tudi danes. Lovše (2002) pravi, da ko otrok ne 

spoštuje pravil in ko ne upošteva vnaprej danih dogovorov, ga je potrebno kaznovati. Razlika 

je le v tem, da moramo danes, ko kaznujemo otroka, misliti tudi na njegov čustveni in socialni 

razvoj. Otroka ne smemo kaznovati samo zato, da si lajšamo lastno napetost in 

nezadovoljstvo, kot so to počeli nekoč (Lovše, 2002). 

 

Avtor (Lovše, 2002) opozarja na to, da s kaznijo otroku ne smemo dokazovati, da nečesa ne 

zna, saj je to izkazovanje moči nad nekom, ki je podrejen. Prav tako ga ne smemo kaznovati 

takrat, ko ni vedel za pravila, saj to ni pošteno niti pravično. Kazen je potrebna takrat, ko je 

samo opozorilo premalo, da prek nje otrok prepozna, da dela nekaj narobe. Spet pa je to pri 

otrocih različno, nekateri bodo razumeli že na besedo, drugemu je treba povedati glasneje, 

tretjemu celo nekaj vzeti, da se bo zavedal, da njegovo vedenje ni primerno (Lovše, 2002). 

 

Nekoč so bili učenci kaznovani že za manjše prestopke, kot so zamuda v šolo, nepozornost, 

klepetanje, nepravilna drža, neubogljivost, nemotiviranost, neznanje jezika … Učitelji pa so 

zelo radi uporabili telesno obliko kazni, saj so menili, da z njo otroku v glavo vbijejo 

poslušnost in znanje (Peček, 1998). Takšnega kaznovanja niso prakticirali le »slabi« učitelji, 

temveč tudi najuglednejši pedagoški delavci v tistih časih. Najpogosteje so bili kaznovani 

otroci, ki so prihajali iz revnih družin, saj niso imeli denarja, da bi učitelje podkupili (Peček, 

1998). 

 

Danes lahko neprimerno vedenje učencev v šoli razvrstimo v sedem temeljnih kategorij. To 

so kljubovanje, uničevanje lastnine, nezakonite aktivnosti, pretepi, zlorabe, oviranje šolskega 

dela in kršitve šolskih pravil (Pšunder, 2004). Te kršitve so tudi najpomembnejši razlogi, 

zaradi katerih učitelji danes posegajo po različnih oblikah kaznovanja. Je pa res, da se učitelji 

med seboj razlikujejo. Nekateri učitelji imajo večjo toleranco za neprimerno vedenje otrok in 

bodo nekatere stvari tolerirali, drugi jih ne bodo. Vse šole tudi vsako leto objavijo publikacijo, 

v kateri je jasno napisano, kdaj učenec krši šolska pravila: pretepanje, uporaba prepovedanih 

substanc in predmetov, neupoštevanje pravil šolskega reda … (Mahkovic, Krumpak, Kisovec, 

Kovačič in Stoviček, 2016). 

 

Opravljeno je bilo kar nekaj raziskav o vzrokih kaznovanja v šoli (Stenko in Krajnčan, 2010 ; 

Brdar, 2017). Tako na primer v raziskavi, ki sta jo opravila Stenko in Krajnčan (2010), učitelji 

kot glavni razlog za kaznovanje navajajo neprimerno vedenje učencev. Tako meni kar 88 % 

vprašanih, ostali pa kaznujejo zato, ker želijo, da učenci spoznajo, da neposlušnosti sledi 

kazen. Zelo zaskrbljujoč podatek pa je ta, da veliko učencev meni, da učitelj kaznuje zato, ker 

jih »ima na piki«, ali enostavno ne vedo, zakaj so bili kaznovani. (Stenko in Krajnčan, 2010). 
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4.3 UČINKOVITO KAZNOVANJE 
 

Ko otrok oziroma kršitelj naredi nekaj narobe, temu ponavadi sledi kazen. Nekoč so bili 

otroci najpogosteje kaznovani telesno (Gabrič, 2009). Čeprav je bila taka kazen nekoč 

učinkovita, saj so otroci do učiteljev čutili strahospoštovanje, je seveda danes z zakonom 

prepovedana in to z razlogom, saj ta dejanja kršijo otrokove pravice in pri otroku pušča 

dolgotrajne posledice (Kornhauser in Pleterski Rigler, 2007). Otroka telesna kazen boli tako 

telesno kot duševno, z njo pa ranimo tudi njegovo telo, ponos, pogum, samozavest in 

uničujemo njegovo veselje (Cotman, 2007). 

Kazen, ki sledi, mora biti usmerjena proti neprimernemu vedenju, in ne proti otroku. Zato 

moramo paziti na to, kako ga kaznujemo, saj je kazen, če ni sorazmerna s težo otrokovega 

neželenega dejanja, prestroga, ali je, če je obravnavana z nasiljem (kot je bila najpogosteje 

nekoč) in ustrahovanjem, nekoristna in škodljiva (Rus, 2012). Kazen je učinkovita takrat, ko 

mora kršitelj narediti kaj koristnega in dobrega ter ko človeku, ki mu je povzročil škodo, to 

povrne s svojim delom in tako omili bolečino (Rus, 2012). 

 

Učinkovitost kazni je seveda odvisna od tega, kako in kdaj kazen uporabljamo. Kazen lahko 

vzgaja tako sužnja kot svobodnega in ponosnega človeka. Pomembno je le to, da kazen 

uporabljamo zato, da bi se učenci poboljšali (Rus, 2012). Kazni, ki jih uporabljamo, morajo 

biti različne, zato je pomembno, da hitro ugotovimo, katere kazni so pri otroku 

najučinkovitejše. Kazen je namreč najučinkovitejša takrat, ko je otrok ne želi. Ne smemo pa 

pozabiti, da se otroci hitro spreminjajo, zato je verjetno, da kazen, ki je delovala včeraj, jutri 

ne bo več (Cowley, 2007). 

 

Glede učinkovitosti kazni v šoli je bila narejena raziskava Vzgojni ukrepi v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju, v kateri so dijaki ocenjevali učinkovitost različnih ukrepov. Kot 

najučinkovitejšo kazen so v ospredje dali formalne kazni, saj naj bi jih doživljali kot bolj 

kaznovalne (Kroflič idr., 2009). Po raziskavi Brdar (2017) pa so najbolj učinkovite kazni 

pogovor, odvzem odmora in obvestitev staršev.  

 

4.4 USTREZNO KAZNOVANJE 
 

Čeprav osnovno pravilo po Boscu (Kodelja, 1995) pravi, da naj se otrok ne kaznuje, vseeno 

pride do nekega trenutka, ko enostavno nobena sredstva ne zadoščajo več. Takrat se otroka le 

kaznuje, vendar je pri tem treba upoštevati naslednja pravila (Kodelja, 1995. str. 94-95): 

 

- Učitelj naj si prizadeva, da ga bodo učenci imeli radi, le tako se ga bodo tudi bali. 

Učenec se v tem primeru kaznuje tako, da se mu odvzame ta dobrohotnost. Takšna 

kazen spodbuja k posnemanju, vliva pogum in ne ponižuje. 

 

- Za učence je kazen to, kar učitelj uporablja kot kazen. Na nekatere učence strog 

pogled naredi večji učinek kot zaušnica. 

 

- Učitelj naj učence opominja in kaznuje zasebno, daleč od drugih otrok. Kaznuje naj 

pravilno in potrpežljivo, da se učenec zave, kaj je storil narobe. 

 

- Telesna kazen je prepovedana in se ji je treba absolutno izogibati. Takšne kazni 

ponižujejo učenca in učitelja. 
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- Dolžnost ravnatelja je, da dobro predstavi pravila, nagrade in kazni, ki jih določa hišni 

red, saj s tem prepreči, da se učenec izgovarja, da pravil ni poznal. 

 

Glede na delo avtoric (Peček-Čuk in Lesar, 2009) se mora otrok, ki namerno ne upošteva 

vnaprej določenih pravil in daje vedeti, da je proti veljavnemu hišnemu redu, odločiti, ali bo 

skupino, ki je pravila oblikovala, zapustil, ali pa bo pravila začel upoštevati in sprejel 

odgovornost za svoja dejanja. Učitelj ima tu veliko odgovornost, saj mora izpeljati različne 

tehnike, s katerimi daje kršitelju možnost premisleka in odločanja za (ne)upoštevanje 

obstoječih pravil. Če se učenec odloči za kršenje teh, potem je učiteljeva naloga, da izvede 

vzgojno kazen, vendar mora pri tem upoštevati nekaj nasvetov (Peček-Čuk in Lesar, 2009, str. 

60):  

 

- Kazen mora biti individualna, in ne šablonska.  

- Kaznujemo le v primerih, ko smo izkoristili že vsa druga sredstva. 

- Ne kaznujemo prepogosto. 

- Pri kaznovanju moramo biti pravični in dosledni. 

- Kazen mora imeti svoj začetek in konec. 

 

Zavedati se moramo, da ne smemo kaznovati na način, zaradi katerega bi nas bilo pozneje 

sram. Spoštujmo učenčevo dušo in telo. Pozabiti moramo tudi na poniževanje, zasramovanje 

in norčevanje iz učenca. Učenca moramo dobro poznati, da mu lahko naložimo primerno 

kazen (Gogala, 2005). To se pokaže, ko želimo učenca kaznovati za njegovo nepravilno 

vedenje, pa učenec tega ukrepa ne doživi kot nekaj negativnega, temveč kot nekaj 

pozitivnega. Ko na primer učenca pošljemo k ravnatelju na pogovor, se lahko on s tem 

postavlja pred sošolci in te kazni ne sprejema kot nekaj obremenilnega. Ko kaznujemo 

kršitelja, je zelo pomembno, da je posameznik seznanjen z obstoječimi pravili in zapovedmi, 

saj ga drugače ne moremo kaznovati. Vsak se mora družbi prilagoditi in svoje obnašanje do 

določene mere podrediti obstoječim zakonom, le to lahko privede do sožitja med ljudmi 

(Peček-Čuk in Lesar, 2009). 

 

Pri določanju kazni je dobro upoštevati tudi naslednja etična načela (Peček-Čuk in Lesar, 

2009, str. 214):  

 

- načelo največjega dobrega za večino v konkretni situaciji, 

- načelo enakega spoštovanja in zlatega pravila etike: »ne stori ničesar, kar ne želiš, da 

bi drugi storil tebi«, 

- načelo ohranjanja smiselnega odnosa, 

- načelo zaščite osebne rasti, 

- načelo zavarovanja vrednot skupnosti. 

 

Kaznovati ne pomeni le povedati otroku, kakšno kazen si je zaslužil za svoje neprimerno 

vedenje, ampak poskrbeti, da jo tudi odsluži. Pomembno je tudi, na kakšen način mu kazen 

predstavimo oziroma izrečemo. S pravilnim izrekanjem lahko zmanjšamo negativne 

posledice, ki se pojavijo ob kaznovanju, zato avtorica Cowley (2007, str. 133-134) predstavi 

naslednje nasvete:  

 

- Otroku se najprej približajte in ne vpijte čez vso sobo. 

- Spustite se v višino otrokovih oči. 

- Otrok naj vas ves čas gleda in pozorno posluša. 

- Otroka nagovarjajte z imenom in pritegnite njegovo pozornost. 
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- Bodite umirjeni in obvladani, otrok vas ne sme spraviti ob živce. 

- Najprej otroka poskušajte odvrniti od neprimernega vedenja in se ne takoj zateči h 

kaznovanju. 

- Otroku natančno povejte, katero vedenje je nesprejemljivo in zakaj. 

- Jasno povejte, kakšna bo kazen za neprimerno vedenje ali za njegovo nadaljevanje. 

- Uporabite pravilen ton in obrazno mimiko. 

- Kazen mora biti izrečena mirno in odločno. 

- Otrok mora kazen res odslužiti, sicer je brezpredmetna. 

 

4.5 PREPREČEVANJE SLABEGA VEDENJA 
 

Avtorica Wright (1994) v svojem delu pravi, da čeprav je naloga učiteljev, da učence učijo, in 

ne kaznujejo, se občasno zgodi, da učitelji reagirajo preveč burno in jezno, ko kateri od 

učencev ne upošteva pravil. Takrat učenca kaznujemo, kar pa lahko pokvari medsebojno vez. 

Zato avtorica (1994) v svoji knjigi predstavi alternativne načine, s katerimi si lahko učitelji 

pomagajo pri vzgoji učencev ter ki preprečujejo pojavljanje slabega vedenja in posledično 

kaznovanja. 

 

Učitelje nagovarja, da naj otroke naučijo (Wright, 1994): 

 

- odgovornosti, tako da mu dajo možnost izbiranja in vodenja v razredu, 

- alternativnega vedenja pri izražanju jeze, žalosti, strahu in frustracije, 

- reševati konflikte in da sami rešujejo svoje probleme, 

- da naj ustvarijo razredno klimo, kjer se medsebojno spoštujejo, spodbujajo in si 

pomagajo. 

Kljub vsemu se lahko pojavi učenec, ki ne upošteva pravil, takrat pa je od učitelja odvisno, 

kako bo reagiral. Učitelj naj v teh situacijah ignorira manjše dejavnike, uporabi naj humor, da 

razreši napeto situacijo, kršitelja naj namerno motivira in angažira pri različnih dejavnostih 

(Wright, 1994). 

 

Kot smo že omenili, mora biti kazen individualna. Vsak otrok je drugačen, zato mu moramo 

pomagati na drugačen način. Avtorica Wright (1994) učence, ki kršijo pravila, razdeli na šest 

skupin in zraven opiše, kako mora učitelj ravnati, ko naleti na problematičnega učenca. 

 

1. Učenci, ki imajo izzivalen temperament 

 

Učitelj mora ostati miren in se z učencem pogovoriti, da prideta do premirja. Učencu ne sme 

kazati svoje premoči nad njim, učencu naj da možnost, da izbira in da včasih le obvelja 

njegova beseda. Ko učenec upošteva pravila, ga moramo pohvaliti (Wright, 1994). 

 

2. Učenci, ki zahtevajo pozornost 

 

Takšne učence naj učitelj pozdravi, ko pridejo v razred in jih posede zraven sebe. Naj imajo 

možnost skupnega dela z ostalimi sošolci. Ko opravi kakšno nalogo, naj ga učitelj pohvali, ko 

pa si želi prevelike pozornosti, naj učitelj poskuša ignorirati to zahtevo (Wright, 1994). 
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3. Učenci s preveč energije 

 

Učenci naj imajo dovolj prostora in dovoljenje za sprehod po razredu. Učitelju naj pomagajo 

kaj poiskati ali pomagajo pri delu z računalnikom. Vpišejo naj se tudi v popoldanske 

aktivnosti (Wright, 1994). 

 

4. Učenci, ki nimajo spoštovanja do drugih 

 

Ko se pogovarjamo s takimi učenci, moramo paziti na spoštovanje. Učenci naj napišejo ali se 

pogovorijo o tem, kako si želijo biti obravnavani. Sošolci naj kršitelju napišejo pisma 

spodbude, da si bo izboljšal samopodobo (Wright, 1994). 

 

 

5. Učenci, ki niso motivirani 

 

Učencem je treba poiskati dejavnosti, ki jih zanimajo. Dati jim moramo možnost vodenja 

skupine in da sami izberejo svoje naloge. Pri delu v paru naj dela s tistim, ki je motiviran in 

uspešen učenec (Wright, 1994). 

 

6. Učenci, ki se tepejo in kregajo 

 

Učencem moramo omogočiti tih, sproščujoč prostor, kjer se lahko pomirijo. Dati jim moramo 

možnost, da obiščejo šolsko svetovalko. Učiti jih moramo, kako reševati probleme. Dati jim 

moramo tudi možnost vodenja in opazovanja (Wright, 1994). 
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5 ČUSTVA OTROK PRI KAZNOVANJU  
 

V zadnjih letih vedno več strokovnjakov iz različnih disciplin namenja veliko pozornosti 

raziskovanju čustev. Glede na različne teorije lahko čustva delimo na fiziološke, 

funkcionalne, kognitivne, nevrološke ter socialne skupine teorij (Smrtnik-Vitulić, 2004).  

 

Avtorji fizioloških ter nevroloških teorij, ki jih avtorica omenja v delu Čustva in razvoj čustev 

(2004), izvor čustev vidijo v značilnih fizioloških spremembah organizma in v 

medmožganskih povezavah, ki se v posamezniku sprožijo ob določenih dražljajih. Za 

zagovornike funkcionalnih teorij so čustva prirojeni programi, ki so se oblikovali med 

evolucijo in vključujejo značilne obrazne izraze in mišično aktivnost. Kognitivno usmerjeni 

avtorji so prepričani, da so čustva kompleksni psihofiziološki pojavi, ki se spreminjajo s 

spremembami odnosov med posameznikom in okoljem. Za tiste avtorje, ki so usmerjeni v 

socialno teorijo, pa so čustva družbeno sestavljene tvorbe (Smrtnik-Vitulić, 2004). 

 

M. Cvetek v svojem delu Živeti s čustvi (2014) piše, da so kljub vsem razlikam med avtorji 

človekova čustva zapleteni in sestavljeni procesi, ki vsebujejo kognitivne, fiziološke in 

izrazne odzive. Vedeti moramo, da vsi ljudje ne doživljamo enakih čustev, saj na podobne 

dražljaje reagiramo drugače oziroma nekaterih celo ne zaznamo. To pa se zgodi zaradi 

senzornih pragov, ki jih imamo. Da dražljaj sproži začetek čustvenega procesiranja, mora biti 

dovolj močen, ljudje pa smo lahko na dražljaje bolj ali manj odzivni (Cvetek, 2014). 

 

Pri opredeljevanju čustev moramo upoštevati naslednje stvari (Oatley in Jenkins v Smrtnik-

Vitulič, 2004, str. 10-11). 

 

- Čustva so pogost odziv na zavedno ali nezavedno vrednotenje dogajanja, ki je 

pomemben za konkreten cilj.  

 

- Čustva dajejo prednost tistim smerem delovanja, ki jih posameznik oceni kot 

pomembnejše. 

 

- Čustva doživljamo kot vrsto duševnih stanj, ki jih spremljajo izrazi, delovanje ali 

fiziološke spremembe. 

 

5.1 DELITEV IN ZNAČILNOSTI ČUSTEV 
 

Čustva delimo na temeljna in kompleksna.  

 

Temeljna čustva naj bi se v človeku razvila že zelo zgodaj v otroštvu, njihovo izražanje naj bi 

bilo enako v vseh kulturah po svetu, zanje pa naj bi bila značilna tipična mimika obraza ter 

posebni vzorci možganske dejavnosti. Avtorica Izard (1991, v Smrtnik-Vitulić, 2004, str. 11) 

je temeljna čustva razdelila na deset skupin: zanimanje, veselje, presenečenje, žalost, veselje, 

jeza, gnus, strah, sram, krivda.  

 

Čeprav imajo različni avtorji različna merila glede temeljnih in kompleksnih čustev, so 

veselje, žalost, strah in jeza čustva, ki jih večina od njih vključuje v skupino temeljnih čustev. 

Sram in krivdo pa drugi avtorji, na primer P. Harris, uvrščajo v skupino kompleksnih čustev 

oziroma v samozavedajoča se čustva (Smrtnik-Vitulić, 2004, str. 11). V to skupino spadajo 

tudi ponos, hvaležnost, zamera in odpuščanje. Ta čustva se pojavijo šele kasneje v razvoju 
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posameznika, v drugi polovici drugega leta starosti. Da pa se ta čustva pojavijo, ni dovolj le 

biološka osnova, temveč stopnja kognitivne razvitosti. Izpolnjeni pa morajo biti tudi ti trije 

pogoji: zmožnost samozavedanja in stabilna predstava samega sebe, zmožnost dojemanja 

osnovnih pravil in standardov ter zmožnost zavedanja pričakovanj, ki jih imajo o otrokovem 

vedenju drugi (Cvetek, 2014).  

 

Čustva lahko delimo tudi na pozitivna in negativna (Smrtnik-Vitulić, 2004). Pozitivna čustva 

ljudje doživljajo takrat, ko dosežejo pomemben cilj v življenju, negativna pa takrat, ko so ti 

pomembni cilji ogroženi. Pozitivna čustva doživljamo kot prijetna, negativna pa kot 

neprijetna, oboja pa nas pripravijo na optimalen odziv v pomembni situaciji. Vedeti moramo, 

da so lahko vsa čustva koristna (Smrtnik-Vitulić, 2004). 

 

Kot smo že omenili, je vsak otrok drugačen in zato lahko drugače doživlja kazen, s katero ga 

učitelj kaznuje. Pri kaznovanju otrok moramo biti zelo pazljivi, saj lahko to močno vpliva na 

njihovo doživljanje čustev. Če kaznovanje negativno vpliva na otroka, lahko pri njem 

spodbuja agresivnost, negativne čustvene posledice in ogroža odnose med udeležencema 

(Pavšič-Gašić, 1988).  

 

Čustva, ki jih doživljajo otroci pri kaznovanju, so različna. Brcar (2009) je v svoji raziskavi 

prišla do ugotovitev, da ko so otroci izpostavljeni negativnim dražljajem, na primer graja 

učiteljice (otroci so se neprimerno vedli), izražajo čustva, kot so žalost, sram in jeza. V svoji 

raziskavi je avtorica Avbelj (2017) raziskovala, v katerih šolskih situacijah se pojavlja strah in 

ugotovila, da se pri kaznovanju otrok strah pogosto pojavlja pri 19,9 % udeležencih, redkeje 

pa pri 39,2 % udeležencih. Brdar (2017) pa je v svoji raziskavi šla še korak naprej in 

raziskovala doživljanje čustev otrok glede na različne vrste kazni (grožnja, ignoriranje učenca, 

dodatno delo, odvzem odmora, obvestitev staršev, ukor). Najpogosteje so se pojavljala čustva, 

kot so strah, jeza, razočaranje, sram in žalost.  

 

V nadaljevanju bomo na kratko opisali čustva, ki so se v raziskavah najpogosteje pojavljala in 

za katere menimo, da se pri kaznovanju še lahko pojavijo. V empiričnem delu smo nato tudi 

sami raziskovali, katera čustva so se pojavljala nekoč in katera se pojavljajo danes.  

 

ŽALOST 

 

Žalost spada med negativna čustva, ki so neprijetna za vsakega posameznika. Med razlogi, ki 

izzovejo to čustvo, so smrt bližnjega, izguba hišnega ljubljenčka, neizpolnjena pričakovanja, 

nedoseženi cilji … Posameznik pri žalosti ne želi spremeniti dogajanja, ki je sprožilo to 

čustvo, ampak se prilagaja, predeluje svoj sistem, da se bo lahko ponovno navezal na nekoga. 

Bolj ko je pomembno tisto, kar je posameznik izgubil, bolj intenzivna bo njegova žalost 

(Smrtnik-Vitulić, 2004). 

 

JEZA 

 

To je neprijetno čustvo, ki ima močen odziv. Doživljamo jo kot stanje vznemirjenja, ko ima 

posameznik občutek, da mu je povzročena krivica, škoda, da je napaden oziroma mu nekdo 

prekriža načrte (Cvetek, 2014). Ljudje z jezo želijo vplivati na druge ljudi, da spremenijo 

svoje vedenje. Jeza je največkrat usmerjena navzven, na nekoga drugega, lahko pa smo jezni 

tudi sami nase. Jezo še lahko obvladamo, saj ni tako intenzivna, ko pa je intenziteta 

doživljanja zelo velika, govorimo o besu (Smrtnik-Vitulić, 2004). Kot pravi Zupančič 

(Smrnik-Vitulič, 2004), je jeza pri otrocih pogostejše čustvo kot strah.  
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STRAH 

 

Strah opozarja na neko nevarnost. Lahko je zunanja, lahko tudi namišljena. Je neprijetno 

čustvo in ga štejemo med negativna čustva. Razlikujemo več vrst strahu. To so anksioznost, 

zaskrbljenost, socialna plašnost in trema. Strah posameznika pripravlja za spoprijemanje z 

nevarnostjo in ga tudi varuje pred grozečo situacijo, saj od nje zbeži ali se odzove z 

agresivnostjo. Lahko pa je tudi izraz volje do življenja, saj je strah v evolucijskem smislu 

omogočil človeku preživetje (Smrtnik-Vitulić, 2004).  

 

KRIVDA IN OBŽALOVANJE 

 

Ko posameznik občuti krivdo, se počuti odgovornega za kršitev standardov ali za povzročitev 

škode. Je boleče čustvo, zato se mu izogibamo. To čustvo pri posamezniku spodbuja 

motivacijo za prosocialno vedenje, da spoštuje pravila in da sledi zastavljenim ciljem. Krivda 

lahko pripomore tudi k večji učinkovitosti, ko na primer nekaj naredimo slabše, se bomo 

naslednjič bolj potrudili. Ko nekdo doživlja krivdo, seveda obžaluje tisto, kar je storil, zato si 

prizadeva, da bi se naslednjič vedel drugače. Želi si popraviti narejeno škodo in znova 

vzpostaviti medsebojni odnos (Cvetek, 2014). 

 

SRAM 

 

Je negativno in nezaželeno boleče čustvo, ki ga ljudje prenašamo najtežje. Ko nas je sram, 

doživljamo sebe kot nevrednega, neustreznega in nezaželenega. To pa prizadene našo 

samopodobo, samospoštovanje, počutimo se osramočene in ponižane. Občutek imamo, da bi 

se najraje skrili pred svetom. Če posameznik ne more premagati tega čustva, je lahko tudi 

nefunkcionalno, saj lahko vodi v depresijo, tesnobo, motnje hranjenja, nizko samopodobo, 

vedenjske težave … (Cvetek, 2014). 

 

DOŽIVLJANJE KRIVICE IN ZAMERA  

 

Če je bila posamezniku storjena krivica, govorimo o zameri, ki je negativno čustvo. Zamera 

ima dve afektivni komponenti: jezo in sram. Jezni smo zato, ker smo doživeli krivico, to jezo 

pa usmerjamo v tistega, ki je pravi krivec za stanje nezadovoljstva. Sramota pa je povezana s 

posameznikovo potrebo po povezanosti z drugim. Takrat se prekine harmonija in izgubi 

povezanost do drugega. Velikokrat se posamezniki, ki jim je bila storjena krivica, odločijo 

tudi za maščevanje, to pa lahko vodi tudi v destruktivna vedenja. Razlogi za zamero so seveda 

različni glede na posameznika, nekateri zamerijo že banalno stvar, nekateri razlogi pa so 

tehtnejši (Cvetek, 2014). 

 

RAZOČARANJE  

 

Razočaranje je pogosto in intenzivno čustvo, ki negativno vpliva na otroke. Doživljajo ga 

takrat, ko je končni izid slabši, kot je bilo pričakovati. Je tudi eno izmed najbolj pogosto 

občutenih čustev in lahko vpliva na to, kakšne cilje in odločitve sprejema otrok, saj lahko že v 

naprej predvideva, da bi zaradi previsoko zastavljenih ciljev ali sprejetih odločitev doživel 

razočaranje. Ko je otrok razočaran lahko občuti tudi jezo ali žalost (Chauveau in Nalpas, 

2005).  
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6 ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM OD 20. DO 21. STOLETJA 

6.1 OBDOBJE STARE JUGOSLAVIJE 
 

V delu Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja avtorja Ciperle in Vovko (1987) opisujeta 

dogodke po letu 1918, ko je Avstro-Ogrska razpadla. Takrat so Slovenci zaživeli v novi 

državi – Kraljevini SHS oz. Kraljevini Jugoslaviji. Ves čas njenega obstoja so se pojavljala 

številna nerešena nasprotja med narodi. Za Slovence je to vseeno bil korak naprej, saj so tako 

odvrnili nevarnost ponemčevanja, ki je bila prisotna v obdobju Avstro-Ogrske. Vse pa ni bilo 

tako rožnato, Slovenci so se morali soočati z velikosrbskim nazorom, da Srbi, Hrvatje in 

Slovenci sestavljajo en sam troedini narod. Čeprav je to politiko slovenska liberalna stranka 

spodbujala, so si katoliki prizadevali za slovensko avtonomijo (Ciperle in Vovko, 1987).  

 

Avtorica Kerec (2004) omenja, da je bilo pred tem obdobjem od matice odrezanih veliko 

Slovencev. Fašistični Gentilijev zakon je primorskim Slovencem odvzel šole v maternem 

jeziku, koroški Slovenci pa so imeli nemško-slovenske šole. Uporaba slovenskega jezika je 

bila omejena, saj so želeli, da se nenemški šolarji čim hitreje naučijo nemško. Uradni jezik v 

prekmurskih šolah in uradih pa je bil pred letom 1919 madžarski. Prekmurje je v 20. in 30. 

letih 20. stoletja slovelo kot slovenska Sibirija, saj pokrajina ni imela neposredne železniške 

povezave z matico, učitelje iz drugih delov Slovenije pa so v obdobju Kraljevine 

SHS/Jugoslavije v pokrajino ob Muri pošiljali le, če so se zamerili oblastem. Izraz Sibirija se 

je tako med učitelji in uradniki prijel kot neke vrste kazensko delovno mesto, podobno, kot so 

v carski Rusiji oz. Sovjetski zvezi, oporečnike oblasti pošiljale v sibirska delovna taborišča 

(Kerec, 2004, str. 95). Imeli so poceni delovno silo, zanemarjene šolske ustanove, 

gospodarsko niso bili tako razviti kot preostali del Slovenije, razsajala pa je tudi huda očesna 

bolezen trahom (Ciperle in Vovko, 1987).  

 

Slovensko šolstvo je potrebovalo temeljito obnovo tako na idejnem kot tudi na materialnem 

področju. Začeli so odpravljati nemški učni jezik. 5. decembra 1929 je izšel novi šolski zakon, 

ki je nosil jasen pečat jugoslovenstva. S tem so uvedli obvezno osemletno osnovno šolo, 

uvedli so skupni pouk za dečke in deklice z omejitvijo, da jih morajo ločiti po spolu tam, kjer 

razmere to dovoljujejo, prepovedali so telesno kazen ter uvedli razrede, oddelke in ocene, kot 

jih poznamo še danes (Ciperle in Vovko, 1987). Osnovno šolo so ločili na štiriletno osnovno 

šolo in štiriletno višjo narodno šolo, v kateri traja pouk do učenčevega 14. leta. Po končani 

osnovni šoli so morali učenci nadaljevati šolanje v nižji gimnaziji, meščanski, strokovni ali 

vajenski šoli. Takrat je bila večina mladine deležna le šestletnega rednega šolanja, saj na 

podeželju niso imeli rednega 7. in 8. razreda. Za ustanavljanje šol in plačevanje učiteljev pa je 

že takrat skrbela država. Šole so ustanavljali tam, kjer je bilo v polmeru 4 km najmanj trideset 

šoloobveznih otrok, drugje pa so imeli začasne šolske stanice (Ciperle in Vovko, 1987).  

 

Čeprav je bila telesna kazen takrat že prepovedana, pa spisi, ki so ohranjeni iz tega časa, 

pričajo drugače. V Slovenskem šolskem muzeju je ohranjenih 31 spisov, ki so jih napisali 

ljudje, ki so v osnovno šolo hodili v obdobju od leta 1916 do začetka 40. let 20. stoletja 

(Balkovec-Debevec, 2003). V teh spisih so pisali o kazni, ki so jo doživeli, o njenem smislu in 

o tem, kako je kazen vplivala na njihov osebnostni razvoj. Največkrat, kar 21-krat je bila 

navedena telesna kazen (zaušnica, lasanje in pretepanje s palico po prstih in hrbtu), pojavljale 

so se tudi sramotilne kazni (sramotilen zapis, ki ga je učenec moral nositi okrog vratu, stanje v 

kotu z zvezkom na glavi …) in zapor/pripor po šoli ter klečanje, prepisovanje iz knjig, učenje 

poštevanke ipd. Nekaj primerov pa je omenjalo tudi pogovor učitelja iz učencem (Balkovec-

Debevec, 2003).  



Matevž Peterka: Primerjava šolskega kaznovanja v 20. in 21. stoletju in vpliv na otroka 

 

28 

 

6.2 ŠOLSTVO POD OKUPACIJO 
 

Leta 1939 se je začela druga svetovna vojna in v začetku leta 1941 se je vojni požar začel 

približevati tudi jugoslovanskim mejam (Senica, 2015). Nemčija je v začetku aprila ob 

podpori Italije, Madžarske in Bolgarije napadla in brez hudega odpora tudi zasedla 

Jugoslavijo. Tako so si tri tuje armade razdelile našo deželo in začele preoblikovati šolske 

razmere z istim namenom in ciljem – učence preobraziti v skladu s svojo ideologijo (fašizem 

in nacizem). Učenci pa so postali največje žrtve ideološkega boja v šoli, saj je sama postala 

aparat ideološke prisile vsakokratne oblasti (Senica, 2015). 

 

Potek novih državnih meja je določil Hitler. Nemci so obdržali Štajersko, Gorenjsko do 

Črnuč, Madžari so dobili Prekmurje, Italijani pa vse ostalo ozemlje (Dolenjsko z Belo krajino 

in ostali del Notranjske). Hitler je dal svojim sledilcem jasna navodila: čim hitreje ponemčiti 

slovenske otroke in ljudi, da jih bo lahko vključil v svoj rajh. Italijani pa so izbrali posebno 

okupacijsko obliko, želeli so narediti avtonomno Ljubljansko pokrajino, ki bi postala sestavni 

del Kraljevine Italije. Njihov okupatorski načrt je bil boljši od nemškega, saj so ne glede na 

to, da so imeli enak cilj – popolno uničenje Slovencev, to želeli narediti počasneje in načrtno, 

podobno so menili tudi madžarski okupatorji v Prekmurju in Medmurju (Ciperle in Vovko, 

1987). 

 

6.2.1 NEMŠKA OKUPACIJA 
 

Nemški okupator je največji pomen pri ponemčevanju pripisoval nemškemu šolstvu, njihove 

šole naj bi bile temeljne postojanke raznarodovanja med vsemi Slovenci. Zato so Nemci 

slovenske šole in vrtce takoj ukinili, učitelje in duhovnike pa so izgnali v sosednje države na 

prisilno delo v taborišča. Leta 1941/42 so uvedli nemške šole in vrtce z nemškimi nacističnimi 

učitelji, ki niso imeli pedagoškega znanja in niso znali slovenščine (Senica, 2015). Vse 

slovenske šole so morale prenehati uporabljati slovenske žige, obrazce in slovenska imena 

krajev. Odstraniti so morale tudi vse slovenske napise, ki so krasili šolska poslopja. Nemške 

šolske oblasti so začele uvajati nemški pouk na vseh šolah, vendar ne samo za učence, temveč 

tudi za odrasle. Za nemške učitelje pa to ni bil zgolj pouk, temveč propaganda za Hitlerja, 

nacizem in njegov rajh (Senica, 2015). 

 

Deželak-Barič (2012) v svojem delu opisuje dogodke iz novonastalih nemških šol, ko so 

nacisti prepovedali govorjenje slovenskega jezika tako med poukom kot tudi med odmorom. 

Bili so namreč mnenja, da so šole in vrtci temelj prevzgoje slovenskih otrok. Tisti, ki so kršili 

to pravilo, so bili telesno kaznovani ali zmerjani z grobimi izrazi (Deželak-Barič, 2012). Kot 

smo videli, je bila telesna kazen ne glede na prepoved še vedno prisotna v začetku 20. stoletja, 

tako je bilo tudi pod nacisti. Telesna kazen je bila glavna oblika kaznovanja v tem obdobju. 

Učence so sramotili tudi z žaljivkami, kot so srbska svinja ali svinjski pes. Nacistična vzgoja 

je imela samo en cilj: ponemčiti otroke, ki so morali govoriti nemško, poznati življenjepis 

Adolfa Hitlerja in peti nemške pesmi. Nacisti pa niso želeli le ponemčiti slovenskih otrok, 

temveč so jih hoteli vzgojiti v poslušne podložnike, ki bodo delali tako, kot jim bodo govorili 

oni, zato so jim onemogočali visoko izobrazbo (Deželak-Barič, 2012). 

 

Kasneje pa so Nemci le popustili, saj so se bali narodnoosvobodilnega gibanja, zato so leta 

1944 spremenili svoj odnos do uporabe slovenskega jezika. Začeli so popuščati glede stroge 

prepovedi govora slovenščine in uporabe slovenskih simbolov. Tako so uporabo slovenskega 

jezika zopet dovolili v elementarnih razredih (Ciperle in Vovko, 1987). 
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6.2.2 ITALIJANSKA OKUPACIJA 
 

Italijani so bili drugačni od Nemcev (Senica, 2015). Bili so bolj potrpežljivi, vendar so vseeno 

imeli enak cilj – uničiti slovenski narod – vendar počasneje. Slovencem so priznali kulturno 

avtonomijo, šolski sistem je ostal nespremenjen, le da so slike jugoslovanskih kraljev prelepili 

z Mussolinijem, poveličevali so italijansko-rimsko zgodovino ter spremenili učne načrte za 

zgodovino in zemljepis (Senica, 2015). Italijanski jezik je bil le izbirni, vsiljen je bil le 

učiteljem in odraslim. Sam fašistični pritisk pa se je pokazal s tem, da so uvedli obvezen 

pozdrav (fašistični dvig roke) in da so silili učence v fašistične mladinske in delavske 

organizacije. Učence so poskušali dobiti na svojo stran z darili, šolsko prehrano, in raznimi 

prireditvami. Skozi celotno obdobje so se pripravljali na trenutek, ko bi lahko slovensko 

šolstvo popolnoma nadomestili z italijanskim (Senica, 2015).  

 

Za Italijane so slovenski otroci spadali v posebno »nižjo raso«, ker so bili nepopolni 

državljani: niso znali govoriti italijanskega jezika, niso imeli italijanske miselnosti, niso 

izkazovali pripadnosti fašizmu in niso bili rasno ustrezni. Šola je bila tu ključno orodje, s 

katerim bi lahko slovenske otroke spremenili. Prvi ukrep je bil sprememba imena in priimka 

slovenskega otroka (tudi starejših), različne obšolske dejavnosti (ONB in GILL), katerih 

glavni namen je bil raznarodovanje. Otroci so morali nositi ustrezne uniforme, rute in 

pokrivala (Pelikan, 2012).  

 

Ko se je slovensko osvobodilno gibanje začelo krepiti, so tudi Italijani postali vse bolj nasilni. 

Tako številna pričanja govorijo o grožnjah in fizičnih kaznovanjih, ki so jih bili deležni v 

takratni šoli (Senica, 2015). V diplomski nalogi, ki jo je pripravila Mojca Vižintin, so 

udeleženci ankete spregovorili o takratnih dogodkih, eden od udeležencev se je spominjal, da 

ko so bili v razredu preglasni, je učitelj celoten razred udaril po tilniku, drugi je povedal, da je 

imel učitelj tako veliko palico, da je dosegel po celem razredu … Uporabljali so tudi druge 

kazni, kot so čepenje v kotu, udarec po rokah, klečanje na koruzi, stanje v kotu … (Vižintin, 

2013).  

 

6.2.3 MADŽARIZACIJA  
 

Kokolj in Horvat (1977) v svojem delu opisujeta čas, ko je madžarski okupator prišel na 

slovensko ozemlje (Prekmurje) in je želel pomadžariti prebivalstvo. V ta namen je uporabljal 

različne načine, kot so nasilje, podkupovanje in zaslepljevanje. Prekmurcem je želel dokazati, 

da niso Slovenci, temveč Vendi, mešanica Keltov, ki so prepojeni z madžarsko krvjo (Kokolj 

in Horvat, 1977).  

 

Jugoslovanski učitelji so bili takoj odpuščeni, Madžari pa so si tako pomagali le s 

prekmurskimi učitelji, ki so končali njihova učiteljišča. V slovenske šole so počasi začeli 

prihajati madžarski učitelji, ki so izvajali silovit pritisk, da se prekmurščino izrine iz šolskega 

prostora. Oblast je tako odstranjevala slovenske knjige in jih nadomeščala z madžarskimi. 

Otroci so se v šoli učili novih pesmi, iger in madžarskega črkopisa (Kokolj in Horvat, 1977).  

 

Da bi uspešneje madžarizirali podeželsko mladino, so uvedli enorazrednice, ki so imele 

namen učiti zgolj madžarščino, vse ostalo so zanemarili. Prebivalstvo, ki se ni zavedalo 

političnega namena, je verjelo besedam okupatorja, saj so menili, da šole ustanavljajo zato, da 

bodo imeli njihovi otroci lažji dostop do njih (Kokolj in Horvat, 1977).  
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6.2.4 NARODNOOSVOBODILNO GIBANJE 
 

Okupatorji, ki so zavzeli naše ozemlje, so želeli nacistično oziroma fašistično spremeniti 

slovensko vzgojo in kulturo, zato je narodnoosvobodilno gibanje začelo ovirati njihovo delo. 

S tem se je želelo onemogočiti okupatorjevo šolstvo, tako da so se izganjali njihovi učitelji, 

bili kaznovani in so se zažigala šolska poslopja. Medtem ko so se okupatorske šole uničevale, 

pa so se ustanavljale »partizanske« slovenske šole, kar se je počelo po celotnem slovenskem 

ozemlju od Primorske do Štajerske (Ciperle in Vovko, 1987). 

 

6.3 PARTIZANSKO ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM 
 

Šolstvo je imelo vedno velik pomen v naši zgodovini, saj je bilo pomembno za ohranitev 

slovenske narodne zavesti. Tega so se seveda zavedali tudi v narodnoosvobodilnem gibanju 

(Ciperle in Vovko, 1987). Partizansko šolstvo je nastalo kot odgovor na okupatorsko 

raznarodovalno šolstvo z namenom preobraziti družbo. Še preden pa je do tega prišlo, je na 

slovenskem ozemlju potekal boj slovenskih učiteljev in šolarjev, dijakov, študentov proti 

okupatorjem. Prve šole so bile le začasne, nastajale so tam, kjer so partizani pregnali 

okupatorje z ozemlja, delo je bilo bolj improvizirano, osredotočili pa so se na jezikovni pouk, 

brali so knjige, letake … (Ciperle in Vovko, 1987).  Spomladi 1942 je partizansko šolstvo 

dobilo tudi zakonsko osnovo. S tem zakonom so učitelji začeli voditi šolo v duhu 

narodnoosvobodilnega boja. Še večji razmah pa je šolstvo dobilo po kapitulaciji Italije. Takrat 

so se pojavili roditeljski sveti, ki so imeli po pet članov: zastopnika šole, zastopnika staršev, 

zastopnika narodnoosvobodilnih oblasti, antifašistične ženske zveze in mladine. Skrbeti so 

morali za šolske potrebščine, prostore, kurjavo, prehrano, nemoten potek šolskega dela in za 

povezavo med učitelji in starši (Ciperle in Vovko, 1987).  

 

Z novimi zakoni so tako dvignili organizacijsko in strokovno raven partizanskega šolstva. 

Imenovali so šolske nadzornike ter izdelali učni načrt, ki je določal osemletno šolo od 7. do 

15. leta. V šolah so uvedli vsem znani pozdrav »smrt fašizmu, svoboda narodu«, učitelje so 

nagovarjali s tovariši in tovarišicami, največjo skrb pa so posvetili pouku jezika, računstva in 

slovenske zgodovine (Ciperle in Vovko, 1987).  Značilnost partizanskih šol so bila šolska 

tekmovanja, ki so se razlikovala od teh, ki jih imamo danes. Takrat so tekmovali v tem, kateri 

učenci bodo obvladovali osnovna znanja, kdo bo najlepše opisal dogodke iz časa NOB, kdo 

bo nabral največ zdravilnih zelišč ali odpadnih surovin, katera šola bo najlepše uredila šolski 

vrt … (Ciperle in Vovko, 1987).  Vedno pa so imeli stisko z učbeniki, zvezki in učili, saj so 

okupatorji večino teh stvari uničili. So pa začeli tiskati svoje učbenike (leta 1944 je nastal 

predelan predvojni učbenik). Pomanjkanje zvezkov so nadomestili s tablicami, ovojnim 

papirjem in s papirnatimi vrečkami. Tako je počasi na slovenskem ozemlju znova zrasla 

močna mreža osnovnih šol (Ciperle in Vovko, 1987).  

 

6.4 ŠOLSTVO PO LETU 1945 
 

Šolstvo se je po letu 1945 še naprej razvijalo, sprejetih je bilo več zakonov – eden 

najpomembnejših je bil ta, s katerim se je ločila cerkev od države, zasebne šole so bile 

podržavljene, verouk pa je ostal šolski predmet, vendar ni bil obvezen. Meščanske šole so se 

ukinjale in namesto njih so se odpirale nižje gimnazije. Leta 1946 je bilo zakonsko uvedeno 

sedemletno šolanje, saj je primanjkovalo delavcev. Šolski sistem je bil tako poenoten, šola pa 

se je delila na štiri razrede osnovne in na tri razrede višje osnovne šole. Učenci so lahko, 



Matevž Peterka: Primerjava šolskega kaznovanja v 20. in 21. stoletju in vpliv na otroka 

 

31 

 

namesto da bi šolanje nadaljevali na višji osnovni šoli, to zamenjali z nižjo gimnazijo (Ciperle 

in Vovko, 1987).  

 

Leta 1950 je bilo z novim zakonom spet uvedeno osemletno obvezno šolanje, šole so nastajale 

po vseh krajih, postale so obvezne, in ne več izbirne. Država je oktobra 1953 uzakonila šolsko 

obveznost od sedmega do petnajstega leta starosti, najpomembnejša prelomnica v tem 

obdobju pa je bila šolska reforma leta 1958. Zajemala je dva zakona, prvi je bil uvodni zakon 

o šolstvu in drugi splošni zakon o šolstvu. Uvodni zakon je obsegal vse predpise o osnovni 

šoli, gimnazijah, strokovnih šolah, visokih šolah, umetniških akademijah, posebnih šolah, 

drugi pa je uzakonil osemletno osnovno šolo kot edino obliko obveznega osnovnega šolstva. 

Od takrat je bila po celi Jugoslaviji uvedena osemletna šolska obveznost brez olajšav. 

Nastajati so začele tudi podružnične in vajenske šole (Ciperle in Vovko, 1987). 

 

6.5 ŠOLSTVO DANES  

 
Osnovna šola se je vse do leta 1996 še naprej razvijala kot osemletna splošnoizobraževalna 

šola. Vsebovala je osnovni izobrazbeni standard in obvezni predmetnik, ki je bil sestavljen iz 

pouka, dnevnih dejavnosti, dodatnega pouka, interesnih dejavnosti in oddelčne skupnosti. 

Program je obsegal tudi brezplačni prevoz učencev, šolske ekskurzije, šolsko prehrano ter 

podaljšano bivanje.  

 

»Pravica vsakega otroka je bila, da se optimalno razvija na podlagi lastnih potencialov ter 

doseže stopnjo izobrazbe, ki jo zmore in želi« (Rečnik, Zgonc, Zakrajšek, in Milekšič, 1991, 

str. 23) 

 

Zato je šola takrat morala poskrbeti za široko in pestro ponudbo vsebin za pridobivanje 

znanja, skrbeti je morala za otrokovo zdravje ter mu dajati možnost za razvojno, raziskovalno 

in eksperimentalno delo na vseh področjih. Za uresničitev teh smeri je bilo pomembno 

organizirati ekipo za razvoj osnovnega šolstva, spremeniti obstoječi predmetnik in učne načrte 

osnovne šole, omogočiti enoizmenski pouk ter zmanjšati normative učencev v razredu, da bi 

lahko uvajali sodobne metode pouka (Rečnik, Zgonc, Zakrajšek, in Milekšič, 1991). 

 

V Sloveniji je bilo do leta 1996 uzakonjeno osemletno osnovnošolsko izobraževanje. Do 

takrat so v prvi razred šli otroci, ki so do septembra dopolnili sedem let starosti. Kmalu pa so 

se začeli pogovarjati o uvedbi devetletke. Leta 1996 so sprejeli nov Zakon o osnovni šoli, ki 

je določal, da obvezno šolanje traja devet let. V prvi razred pa morajo iti otroci, ki bodo v 

koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati pouk, dopolnili šest let (Kosi, 2004).  

Zakon je dal poseben pomen tudi učencem s posebnimi potrebami. Tem otrokom naj bi šola 

nudila ustrezne pogoje za njihovo vzgojo in izobraževanje, s čimer naj bi tudi zagotovila 

strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih programov. Uvajanje 

devetletke se je začelo postopoma, najprej v šolah, ki so imele dovolj prijavljenih učencev in 

zaposlenih, do leta 2002 pa naj bi devetletko izvajale vse osnovne šole v državi (Kosi, 2004).  

 

 

 

 

 



Matevž Peterka: Primerjava šolskega kaznovanja v 20. in 21. stoletju in vpliv na otroka 

 

32 

 

6.5.1 DEVETLETKA 
 

Glavni razlog za uvajanje devetletke v Sloveniji je bil, da se zmanjšata časovni pritisk in 

obremenitev učencev v tedanji osemletni šoli ter dvigne izobrazbena raven prebivalstva. Z 

uvedbo te pa smo tako stopili v korak z ostalimi razvitimi državami po Evropi, kjer se 

obvezno šolanje prične prej kot pri nas, ponekod že s petim ali celo s četrtim letom. 

Devetletni program naj bi se uvajal postopoma ter se sproti izboljševal in dograjeval. Z novo 

obliko šolanja pa so tako nastali tudi novi cilji in naloge osnovne šole (Kosi, 2004). 

 

Cilji nove osnovne šole (Kosi, 2004, str. 25):  

 

- enake možnosti za vse otroke, ne glede na kulturo in intelektualno raven; 

- zmanjšanje individualnih razlik; 

- omogočati osebnostni razvoj posameznika; 

- ustvarjanje pogojev za uživanje zadovoljstva v ustvarjanju; 

- spodbujati ročne spretnosti, ter telesni in gibalni razvoj; 

- razvijanje veščin in sposobnosti na različnih področjih; 

- spodbujanje kritičnega mišljenja in miselnega razvoja. 

Glavna novost devetletne osnovne šole je seveda starost otroka, ki gre v šolo (5–6 let). Učenci 

imajo v razredu tudi dodatno učiteljico, ki naj bi bila vzgojiteljica predšolskih otrok. Prvi 

razred naj bi bil nadomestilo za malo šolo. Ocenjevanje znanja v prvem izobraževalnem 

obdobju je opisno, v drugem je kombinacija opisne in številčne ocene, v tretjem pa je 

ocenjevanje izključno številčno (Kosi, 2004). Uvedeni so tudi nacionalni preizkusi znanja po 

prvem, drugem in tretjem izobraževalnem obdobju. Pri pouku so bile uvedene diferenciacija 

in individualizacija ter možnost izbire izbirnih predmetov. V program devetletne osnovne šole 

se vključijo tudi otroci s posebnimi potrebami. Strokovni svet Republike Slovenije je sprejel 

tudi nove učne načrte za vse predmete v novi devetletki. Ti načrti naj bi učence razbremenili 

učenja na pamet, poudarek naj bi bil na prenovi znanja. V učne načrte so vgradili tudi različne 

tehnike in načine, ki naj bi pouk naredili zanimivejši in pestrejši. Učenci se prvi tuji jezik 

sedaj učijo že od 9. leta dalje, v tretjem obdobju pa se lahko spoznajo še z drugim tujim 

jezikom, če si ga izberejo kot izbirni predmet (Kosi, 2004).  

 

Glede na prebrano literaturo in pregledane raziskave lahko rečemo, da je telesna kazen v 

današnjem času bolj kot ne izgnana iz šolskega prostora, čeprav se vseeno lahko kdaj pojavi 

kakšen primer nasilja. Danes imajo učitelji za zagotavljanje reda in discipline v šoli na voljo 

različne metode in oblike kaznovanja, kot so formalne/neformalne kazni (ukor, opomin, 

podpis v beležko, obvestilo staršem, pogovor z učencem, odvzem predmetov, odvzem 

statusov, izključitev …), alternativne pristope (mediacija, restitucija in družbeno koristno 

delo) ter verbalno kaznovanje (graja, molk, grožnja). Glavni namen magistrskega dela je 

primerjati kazni nekoč in danes, zato smo tudi sami naredili raziskavo, s katero smo želeli 

ugotoviti, katere kazni uporabljajo učitelji pri svojem delu.  

 

 

 

 



Matevž Peterka: Primerjava šolskega kaznovanja v 20. in 21. stoletju in vpliv na otroka 

 

33 

 

7 EMPIRIČNI DEL 
 

7.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Namen magistrske naloge je raziskati, kako se je šolska kazen spreminjala skozi 20. in 21. 

stoletje ter kakšen čustven vpliv ima na otroka. Zanima nas predvsem, katere vrste kaznovanja 

so učitelji uporabljali nekoč in katere uporabljajo danes ter ali je bila med temi prisotna tudi 

telesna kazen glede na to, da je bila prepovedana že leta 1870. Zanima nas tudi učinkovitost 

različnih kazni, kako so se učenci počutili po tem, ko so bili kaznovani, in ali so 

učitelja/učiteljico, ki jih je kaznoval/a, nato bolj upoštevali. Na tem področju je bilo narejenih 

že kar nekaj raziskav (Krajnčan in Stenko, 2010; Pišek, 2008; Rener, 2002; Rus, 2012; 

Kroflič idr., 2009), ki pa so bile osredotočene bolj na vrste kazni, pogostost in učinkovitost, v 

raziskavi Brdar (2017) in Brcar (2009) pa najdemo tudi čustven odziv otroka na različne vrste 

kaznovanja.  

 

Za to temo sem se odločil, ker sem že med svojim šolanjem opazil veliko problemov pri 

disciplini sošolcev in drugih učencev. Nekateri učitelji enostavno niso našli prave rešitve za 

tiste, ki so kršili pravila. Tudi kasneje, ko sem imel študijsko prakso na osnovni šoli, sem 

opazil, da se ni kaj dosti spremenilo. Učitelji so uporabljali različne kazni, nekatere so bile 

bolj uspešne, druge manj. Zato sem želel raziskati, katere kazni so tiste, ki zares učinkujejo in 

so primerne za uporabo v šolskem prostoru. 

 

Ta tema je vedno aktualna, ker sta telesno in verbalno kaznovanje še vedno prisotna v 

šolskem prostoru, kar pa je velik problem. Na to kažejo tudi izsledki raziskave, ki sta jo 

izvedla Krajnčan in Stenko (2010). 

 

7.2 CILJI RAZISKAVE IN HIPOTEZE  
 

Cilji: 

 

C1: Raziskati, kdaj je bilo kaznovanih več otrok in ali so bili otroci nekoč kaznovani večkrat, 

kot so danes, ter ali se pri tem pojavljajo razlike glede na spol. 

 

C2: Raziskati, kako so se vzroki za kaznovanje spreminjali skozi leta. 

 

C3: Raziskati, ali se je telesno kaznovanje pojavljalo v šoli, kljub temu da je bilo 

prepovedano, in kako so se oblike kaznovanja spreminjale med stoletjema (20. in 21. stoletje). 

 

C4: Raziskati, ali otroci menijo, da si zaslužijo kazen ali ne, kako je kaznovanje vplivalo na 

otroka nekoč in kako nanj vpliva danes ter ali se pojavljajo razlike glede na spol. 

 

C5: Raziskati, kdaj je bila kazen učinkovitejša, nekoč ali danes, in ali so otroci spoštovali 

učiteljico/učitelja po kaznovanju. 
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Hipoteze: 

 

H1: Nekoč je bilo kaznovanih več otrok, kot jih je danes. 

H2: Nekoč in danes je bilo kaznovanih več moških/dečkov kot žensk/deklic.  

H3: Danes so otroci kaznovani večkrat kot nekoč. 

H4: Moški/dečki so bili pogosteje kaznovani tako nekoč kot danes. 

H5: Otroci so bili tako nekoč kot danes najpogosteje kaznovani zaradi nediscipline. 

H6: Večina otrok danes meni, da si kazni niso zaslužili. 

H7: Nekoč je bila večina otrok v šoli kaznovana telesno, danes pa v šoli prevladuje verbalno 

kaznovanje. 

H8: Nekoč so bili otroci največkrat kaznovani z udarcem, danes pa s podpisom v beležko. 

H9: Večina deklic je bila nekoč in danes po kaznovanju prestrašenih, večina dečkov pa 

jeznih. 

H10: Nekoč je bila kazen učinkovitejša, kot je danes. 

H11: Otroci so učitelja/učiteljico, ki jih je kaznoval/a, nekoč bolj spoštovali, kot ga/jo danes. 

 

7.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

7.3.1. RAZISKOVALNA METODA 
 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Raziskovalni 

pristop empiričnega dela bo kvantitativen. Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom. 

7.3.2. RAZISKOVALNI VZOREC 
 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1: Število sodelujočih glede na skupino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f f (%) 

Učenci 63 48,8 

Odrasli 60 51,2 

Skupaj 123 100 
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Graf 1: Prikaz števila sodelujočih glede na spol. 
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Način vzorčenja je neslučajnostni, namenski, ki je izenačen po spolu. V raziskavi je 

sodelovalo 123 ljudi. Od tega je bilo 60 (48,8 %) odraslih, starejših od 60 let, in 63 (51,2 %) 

učencev, starih 9 in 10 let. Pri starejših je sodelovalo 25 (41,7 %) moških ter 35 (58,3 %) 

žensk, pri otrocih pa 22 (35 %) dečkov in 41 (65 %) deklic. Vsi sodelujoči so bili iz Ljubljane 

ali njene bližnje okolice. 

7.3.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

Za zbiranje podatkov smo uporabili anketo. Za to tehniko smo sestavili anketni vprašalnik, v 

katerem so prevladovala zaprta vprašanja, uporabili pa smo tudi nekaj vprašanj odprtega tipa. 

S pomočjo tega instrumenta smo želeli dobiti boljši vpogled v raziskovalni problem. 

Veljavnost smo zagotovili, saj vsebina instrumenta ustreza ciljem, ki smo si jih zastavili. 

Objektivnost vprašalnika smo zagotovili tako, da je izpolnjevanje anketnih vprašalnikov pri 

obeh skupinah, tako pri odraslih kot pri učencih, potekalo pod enakimi pogoji. Razlika je bila 

le v tem, da so učenci vprašalnik izpolnjevali v šoli, kjer je bil prisoten tudi njihov učitelj. 

 

Anketiranje je potekalo v šolskem letu 2016/2017. Podatke smo zbirali v ljubljanskih 

osnovnih šolah, v domu za starejše občane, ter osebno pri udeležencih. Za reševanje 

vprašalnika so udeleženci porabili približno 15 minut, reševali pa so ga posamezno. Učencem 

smo pred izvedbo raziskave razdelili tudi soglasja za starše. Udeležence raziskave smo tudi 

ustrezno zaščitili, tako da je vsak od njih dobil svojo šifro. S tem smo zagotovili anonimnost 

za vse in večjo iskrenost pri reševanju anketnega vprašalnika. 

7.3.4. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Rezultate, ki smo jih dobili, smo nato obdelali s pomočjo programa SPSS. Primerjave dveh 

skupin temeljijo na χ
2
 testu, ki ga omogoča analiza cross-tab. V primeru nenormalne 

porazdelitve različno velikih vzorcev smo uporabili Mann-Whitneyjev test, ki temelji na 

vrednostih median (Mdn) pri obeh vzorcih (srednjih vrednostih zaporedja). Obdelane podatke 

smo prikazali s pomočjo preglednic in grafov, ter jih na koncu še podrobneje analizirali. Vsi 

dani podatki in rezultati so nam na koncu pomagali, da smo lahko odgovorili na zastavljena 

raziskovalna vprašanja in tako ovrgli oziroma potrdili hipoteze, ki smo si jih zadali na začetku 

te raziskave. 

7.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V nadaljevanju predstavljamo in analiziramo rezultate glede na postavljena raziskovalna 

vprašanja in hipoteze. Na začetku bomo predstavili, kdaj je bilo kaznovanih več otrok, 

kolikokrat so bili kaznovani in zakaj. Potem se bomo osredotočili na telesne kazni, ki je po 

zakonu, ki je bil sprejet leta 1870, učitelji ne smejo več uporabljati (Peček-Čuk in Lesar, 

2009). Zanimalo nas je, ali se danes v šolah še uporablja ali je začelo prevladovati verbalno 

kaznovanje. Nato bomo primerjali vrste kazni, ki so jih učitelji uporabljali nekoč, in tiste, ki 

jih uporabljajo danes, ter če so te kazni bile oziroma so dovolj učinkovite, da učenci prenehajo 

z neupoštevanjem pravil. Na koncu pa se bomo osredotočili še na čustva, ki jih učenci 

doživljajo, ko so kaznovani, in ali zaradi kaznovanja učitelja bolj spoštujejo. 
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H1: Nekoč je bilo kaznovanih več otrok, kot jih je danes. 
 

 Odrasli Učenci 

f f (%) f  f (%) 

Kaznovani 43 71,7 56 88,9 

Nekaznovani 17 28,3 7 11,1 

Skupaj 60 100 63 100 

 
Tabela 2: Primerjava kaznovanja med starejšimi udeleženci in učenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Glede na zgornjo tabelo lahko vidimo, da je 43 (71,7 %) starejših udeležencev odgovorilo, da 

so bili kaznovani, 17 (28,3 %) pa jih ni bilo nikoli kaznovanih v času, ko so hodili v osnovno 

šolo. Pri učencih lahko vidimo podobno sliko, saj je tistih, ki so bili kaznovani, več kot tistih, 

ki niso bili nikoli kaznovani. Iz tabele in grafa lahko razberemo, da je bila večina učencev 

kaznovana, saj jih je kar 56 (88,9 %) odgovorilo pritrdilno, le 7 (11,1 %) od njih pa je 

odgovorilo, da nikoli niso bili kaznovani. Pri primerjavi obeh skupin lahko vidimo, da je 

danes kaznovanih kar 17,2 % več otrok, kot jih je bilo nekoč. Ta razlika je statistično 

pomembna: 
2
 = 5,804, df = 1, p = 0,016, vendar hipoteze ne moremo potrditi, saj smo menili, 

da je bilo nekoč kaznovanih več učencev, kot jih je danes.  
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               Graf 2: Prikaz primerjave kaznovanja glede na skupino. 
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H2: Nekoč in danes je bilo kaznovanih več moških/dečkov kot žensk/deklic. 

 

 

Tabela 3: Primerjava kaznovanja med spoloma pri odraslih. 

Rezultati iz tabele 3 kažejo, da je bila večina odraslih, tako moških kot žensk, kaznovana. 

Kaznovanih je bilo 21 (84,0 %) moških in 22 (62,9 %) žensk. Le 4 (16,0 %) moški so 

odgovorili, da niso bili kaznovani. Med ženskami pa je bilo nekaznovanih več, saj jih je 13 

(37,1 %) odgovorilo nikalno. V našem vzorcu lahko vidimo, da je bilo za 21,1 % več 

kaznovanih žensk, a razlika v verjetnosti kaznovanja moških in žensk ni statistično 

pomembna: 
2
 = 3,210, df = 1, p = 0,073. 

 

Rezultati iz tabele 4 kažejo, da je bila večina dečkov in deklic kaznovanih. Kaznovanih je bilo 

kar 95,4 % dečkov in 85,4 % deklic. Pri dečkih je bil nekaznovan samo 1 (4,6 %) udeleženec, 

pri deklicah pa jih je bilo nekaznovanih 6 (14,6 %). Vidimo lahko, da je bilo v našem vzorcu 

kaznovanih 10 % več dečkov kot deklic, vendar razlika v verjetnosti kaznovanja ni statistično 

pomembna: 
2
 = 1,475, df = 1, p = 0,224. 

 

Drugo hipotezo ovržemo. Kajti ne glede na to, da rezultati kažejo, da je bilo nekoč in danes 

kaznovanih več moških/dečkov kot žensk/deklic, razlike niso statistično pomembne, kar 

pomeni, da so se v našem vzorcu te razlike lahko pojavile tudi zgolj po naključju. Lahko pa ti 

podatki nakazujejo, da bi ob večjem vzorcu to hipotezo lahko tudi potrdili.  

 

S prvo hipotezo smo sodelujoče razdelili na kaznovane in nekaznovane. V nadaljevanju 

raziskovanja pa smo upoštevali le rezultate tistih, ki so bili kaznovani. Skupaj jih je bilo 99, 

torej smo od zdaj naprej analizirali le njihove odgovore, saj so tisti, ki so bili nekaznovani 

zaključili reševanje anketnega vprašalnika. 

 

 

 

 Moški Ženske 

f f (%) f f (%) 

Kaznovani 21 84,0 22 62,9 

Nekaznovani 4 16,0 13 37,1 

Skupaj 25 100 35 100 

 Dečki Deklice 

f f (%) f f (%) 

Kaznovani 21 95,4 35 85,4 

Nekaznovani 1 4,6 6 14,6 

Skupaj 22 100 41 100 

Tabela 4: Primerjava kaznovanja med spoloma pri učencih. 
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H3: Danes so otroci kaznovani večkrat kot nekoč. 

 

 

 Nekoč Danes 

f f (%) f f (%) 

1-krat 11 25,6 27 48,2 

2–5-krat 20 46,5 25 44,6 

Večkrat  12 27,9 4 7,2 

Tabela 5: Prikaz rezultatov o številu ponovitev kaznovanja nekoč in danes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S tretjo hipotezo smo želeli izvedeti, kolikokrat so bili sodelujoči kaznovani v šoli. Glede na 

rezultate lahko vidimo, da je bilo nekoč tistih, ki so bili kaznovani samo enkrat, 11 (25,6 %), 

tistih, ki so bili kaznovani od 2- do 5-krat, je bilo 20 (46,5 %), kar je skoraj polovica 

sodelujočih, večkrat pa je bilo kaznovanih 12 (27,9 %) udeležencev. Danes je slika drugačna, 

saj je tistih, ki so bili kaznovani samo enkrat 27 (48,2 %), torej kar 22,6 % več, kot jih je bilo 

nekoč. Večkrat pa so bili kaznovani le 4 (7,2 %) otroci, kar je za 20,7 % manj kot nekoč. 

Podobnost najdemo le pri skupini, ki so bili kaznovani od 2- do 5-krat, saj je danes teh 25 

(44,6 %), kar je le 2 % manj kot nekoč.  

 

Če torej primerjamo obe skupini, lahko vidimo, da so bili otroci nekoč (Mdn = 58,90) večkrat 

kaznovani, kot so tisti danes (Mdn = 43,17). Pri odraslih je bilo tistih, ki so bili kaznovani več 

kot enkrat, kar 74,4 %, danes pa je bilo več kot enkrat kaznovanih le malo več kot polovica 

udeležencev (51,8 %). Razlika je statistično pomembna: Mann-Whitney U = 821,50, p = 

0,003. Tretje hipoteze ne moremo potrditi, saj smo menili, da so otroci danes večkrat 

kaznovani kot nekoč, podatki pa kažejo drugače.  
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Graf 3: Prikaz primerjave glede na število ponovitev kaznovanja nekoč in danes. 
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H4: Moški/dečki so bili pogosteje kaznovani tako nekoč kot danes. 

 

 

 

 

Prvi graf predstavlja število ponovitev kaznovanosti pri dečkih in deklicah danes. Enkrat je 

bilo kaznovanih 33,3 % dečkov, 57,2 % jih je bilo kaznovanih od 2- do 5-krat, ter zgolj 9,5 % 

je bilo tistih, ki so bili kaznovani večkrat. Pri moškem spolu prevladuje kategorija od 2- do 5-

krat, saj jih je več kot polovica odgovorila tako. Pri ženskah pa prevladuje kategorija, v kateri 

so sodelujoče odgovorile, da so bile kaznovane samo enkrat, ki je s kar 57,15 % najbolje 

zastopana. Večkrat je bilo kaznovanih le 5,7 % deklet, 37,15 % pa je bilo tistih, ki so bile 

kaznovane od 2- do 5-krat. Glede na rezultate lahko vidimo, da so danes deklice manjkrat 

kaznovane kot dečki, vendar ta razlika ni statistično pomembna. Mann-Whitney U = 279,000, 

p = 0,094. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi graf, ki predstavlja število ponovitev kaznovanosti glede na spol nekoč, kaže, da se 

pojavljajo minimalne razlike. Pri moških je bilo 19,0 % tistih, ki so bili kaznovani enkrat, 

52,0 % tistih, ki so bili kaznovani od 2- do 5-krat, in 29,0 % tistih, ki so bili kaznovani 

večkrat. Pri ženskah pa jih je bilo 31,8 % kaznovanih enkrat, 40,9 % od 2- do 5-krat in 27,3 % 
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Graf 5: Prikaz primerjave glede na število ponovitev kaznovanja med moškimi in ženskami nekoč. 

Graf 4: Prikaz primerjave glede na število ponovitev kaznovanja med dečki in deklicami danes. 
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večkrat. Pri obeh spolih je bila torej večina starejših udeležencev kaznovana od 2- do 5-krat. 

Drugi dve kategoriji sta bili zastopani približno enako. Čeprav se pojavljajo minimalne razlike 

med spoloma, niso statistično pomembne. Mann-Whitney U = 207,500, p = 0,538. 

 

S to hipotezo smo želeli ugotoviti, ali spol vpliva na to, da je otrok večkrat kaznovan. Razlike 

smo iskali tako za danes kot za nekoč. Glede na rezultate lahko vidimo, da je bilo več kot 

enkrat kaznovanih 66,7 % dečkov in 42,85 % deklet. 33,3 % dečkov in 57,15 % deklic je bilo 

kaznovanih enkrat. Nekoč pa je bilo več kot enkrat kaznovanih 81 % moških ter 68,2 % 

žensk. Glede na izračun po Mann-Whitneyju smo ugotovili, da razlike niso statistično 

pomembne, torej moramo hipotezo zavrniti. 

 

H5: Otroci so bili tako nekoč kot danes najpogosteje kaznovani zaradi nediscipline. 

 

Na tretje vprašanje je odgovorilo le 94 udeležencev. Ker je nekaj udeležencev napisalo več 

različnih razlogov, ki smo jih razporedili po kategorijah, se število udeležencev in število 

odgovorov razlikuje. V kategorijo nedisciplina med poukom spadajo razlogi, kot so 

klepetanje, divjanje po razredu, guganje na stolu, kričanje, grdo govorjenje, nagajanje 

učencem … V kategorijo neprimerno vedenje do učitelja/učiteljice pa se spadajo razlogi, ki so 

vezani neposredno na učitelja/ico: jezikanje, neposlušnost ipd. 

 

Razlog 

kaznovanja 

Nekoč  Danes  Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Neprimerno 

vedenje do 

učitelja/ice 

4 8,0 4 6,8 8 7,3 

Zamujanje 4 8,0 0 0 4 3,7 

Bil/a sem brez 

domače naloge. 

7 14,0 5 8,5 12 11,0 

Neurejenost 2 4,0 1 1,7 3 2,8 

Pretepanje ali 

druge oblike 

nasilja do 

sošolcev 

2 4,0 10 17,0 12 11,0 

Nedisciplina med 

poukom 

23 46,0 38 64,4 61 56,0 

Prepisovanje 3 6,0 1 1,7 4 3,7 

Nerazumevanje 

snovi 

5 10,0 0 0 5 4,5 

 
Tabela 6: Razlogi kaznovanja nekoč in danes. 
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V zgornji tabeli so zbrani različni razlogi, ki so jih udeleženci navedli in zaradi katerih so bili 

posledično tudi kaznovani. Če najprej pogledamo skupne rezultate, vidimo, da je za vse 

udeležence najpogostejši vzrok, zaradi katerega so bili kaznovani, nedisciplina med poukom. 

Kar 56,0 % udeležencev se je strinjalo s tem. Podobne rezultate lahko vidimo tudi v raziskavi, 

ki sta jo opravila Stenko in Krajnčan (2010). Tudi pri njuni raziskavi je bil glavni razlog 

neprimerno vedenje oziroma nedisciplina (88 %). Nato pa se razvrstijo še ostali vzroki: 

pretepanje (11,0 %), neprinašanje domačih nalog (11,0 %), neprimerno vedenje do učitelja/ice 

(7,3 %), nerazumevanje snovi (4,5 %), prepisovanje (3,7 %), zamujanje (3,7 %) in 

neurejenost (2,8 %). Zanimivo je, da nihče od udeležencev ni omenil, da bi jih učitelj kdaj 

kaznoval brez razloga ali zato, ker jih ima »na piki«, saj so tako v raziskavi, ki sta jo opravila 

Stenko in Krajnčan (2010), kot v raziskavi Brdar (2017), avtorji opozarjali na to. V raziskavi 

Stenko in Krajnčan (2010) je bilo takšnih kar 11,7 %, pri Brdar (2017) pa 8,5 %. Spodbudno 

je to, da učitelji ne kaznujejo otroka brez razloga, saj lahko to negativno vpliva na njegov 

osebni razvoj (Rus, 2012). 

 

Primerjamo lahko še rezultate iz tabele glede na nekoč in danes. Pri obeh skupinah lahko 

opazimo, da so udeleženci za najpogostejši razlog navedli nedisciplino med poukom 

(odrasli = 46,0 %, učenci = 64,4 % ). Pri ostalih razlogih pa so se odgovori udeležencev kar 

razlikovali. Nekoč so bili otroci v šoli kaznovani, ker niso imeli narejenih domačih nalog 

(14,0 %), zaradi nerazumevanja snovi (10,0 %), neprimernega vedenja do učitelja/ice (8,0 %), 

zamujanja (8,0 %), prepisovanja (6,0 %), pretepanja (4,0 %) ter neurejenosti (4,0 %). Danes 

pa klepetanju in neprimernemu vedenju sledijo pretepanje (17,0 %), neprinašanje domačih 

nalog (8,5 %), neprimerno vedenje do učitelja/ice (6,8 %), neurejenost (1,7 %) in 

prepisovanje (1,7 %). Zaradi zamujanja ter neznanja pa ni bil kaznovan nihče.  

 

Pri učencih je danes dokaj pogost razlog za kaznovanje pretepanje med učenci ali druge 

oblike nasilja (17,0 %). Ta podatek se nam je zdel zelo zaskrbljujoč, zato bi radi opozorili na 

komentar, ki ga je v svoji kolumni napisal Radmilovič (2016): »Bilo je tako; učitelji so tepli 

učence, starši so ploskali. Nato so učitelji še kar tepli učence, le starši niso več ploskali. Nato 

nekaj časa ni nihče tepel nikogar. Kratkih nekaj let miru. Danes učenci tepejo učitelje. Jutri 

bodo učenci pretepali učitelje in starši bodo ploskali.« Opazimo lahko, da so otroci danes bolj 

agresivni kot včasih in tega ne smemo dopustiti, zato se sprašujem, ali bi se morali v teh časih 

več ukvarjati s to problematiko.  

 

Glede na rezultate lahko vidimo, da je nedisciplina med poukom najpogostejši razlog za 

kaznovanje. Zato lahko to hipotezo potrdimo. Na osnovi našega vzorca lahko vidimo, da je 

nedisciplina zelo velik problem v šoli. Tudi v raziskavi Stenko in Krajnčan (2010) vidimo 

podobne rezultate. Na nas učiteljih je torej, da poskušamo najti primerne kazni za učence, ki 

kršijo pravila, tako da bodo prenehali s slabim vedenjem in da bodo začeli upoštevati učitelja 

oziroma učiteljico.  
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H6: Večina otrok danes meni, da si kazni niso zaslužili. 

 

Na to vprašanje je odgovorilo vseh 99 udeležencev. 

 

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, ali udeleženci menijo, da so si kazen, ki so jo dobili, 

tudi zaslužili. Glede na prejšnje rezultate, je učitelj pravično kaznoval kršitelja, ker ni 

upošteval pravil. S pridobljenimi rezultati pa bomo videli, kako na to gledajo udeleženci. 

 

Ali so si kazen 

zaslužili? 

Nekoč Danes 

f f(%) f f(%) 

DA 24 55,8 50 89,3 

NE 19 44,2 6 10,7 

Skupaj 43 100,0 56 100,0 

Tabela 7: Upravičenost kaznovanja glede na skupino udeležencev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot lahko razberemo iz zgornje tabele in grafa, so bili starejši udeleženci glede mnenja, ali so 

si kazen zaslužili, razdeljeni. 24 (55,8 %) jih je menilo, da so si kazen zaslužili, 19 (44,2 %) 

pa, da si kazni niso zaslužili. Drugače je pri otrocih danes, od katerih kar 89,3 %, torej velika 

večina, meni, da so si kazen zaslužili, in le 6 (10,7 %) jih meni, da si kazni niso zaslužili. Med 

skupinama so statistično pomembne razlike: 
2
 = 14,44, df = 1, p = 0,000 (p < 0,001) 

 

Glede na rezultate moramo hipotezo zavrniti. Glede na prejšnje hipoteze, pri katerih smo bili 

kljub temu, da smo hipoteze ovrgli, blizu potrditve, pa tukaj vidimo čisto drugačno sliko, saj 

kar 89,3 % otrok meni, da si kazen zaslužijo. Tak rezultat nas je vseeno zelo pozitivno 

presenetil, saj je dobro, da se otrok zaveda, zakaj je kaznovan, in da mora svoje vedenje 

nekako popraviti. Vsaj na podlagi teh rezultatov in množice, ki smo jo analizirali, sklepamo, 

da otroci vedo, da so si kazen zaslužili, kar je zelo spodbudno.  
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Graf 6: Prikaz upravičenosti kaznovanja med skupinama. 
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H7: Nekoč je bila večina otrok v šoli kaznovana telesno, danes pa v šoli prevladuje 

verbalno kaznovanje. 

 

 

 Nekoč Danes Skupno 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Verbalno 12 27,9 55 98,2 67 67,7 

Telesno 17 39,5 0 0,0 17 17,2 

Oboje 14 32,6 1 1,8 15 15,2 

Skupaj 43 100,0 56 100,0 99 100,0 

Tabela 8: Vrsta kaznovanja nekoč in danes. 

 

V zgornji tabeli so prikazani rezultati, ki smo jih pridobili z analiziranjem vprašanja o tem, ali 

so bili učenci kaznovani telesno, verbalno ali oboje. Vidimo lahko, da je bilo nekoč najbolj 

zastopano telesno kaznovanje (39,5 %), danes pa je najbolj zastopano verbalno kaznovanje, in 

to s kar 98,8 %. V nadaljevanju smo rezultate iz tabele prikazali v dveh grafih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz prvega grafa razberemo, da so nekoč učitelji uporabljali tako telesne kot verbalne kazni. 

Telesno kaznovanih je bilo pri starejših sodelujočih največ, in to kar 17 (39,5 %), verbalno 

kaznovanih pa je bilo 14 (32,6 %). 12 (27,9%) starejših udeležencev je bilo kaznovanih tako 

verbalno kot telesno. Vidimo lahko, da je bilo telesno kaznovanje nekoč dokaj pogosto, 

čeprav je po zakonu prepovedano že od leta 1870 (Peček, 1998). Ta rezultat nas ni presenetil, 

saj je bilo tako kaznovanje nekoč prisotno skoraj povsod ne glede na prepoved, saj je bilo 

veliko učiteljev proti temu zakonu in so se zato zavzemali za njegovo odpravo (Krajnčan in 

Stenko, 2010). Telesno kaznovanje je bilo na vrhuncu med svetovnima vojnama, ko so na 

slovenska tla prišli okupatorji. Najbolj so otroci trpeli pod nemško oblastjo (Ciperle in Vovko, 

1987). 
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Graf 7: Vrsta kaznovanja nekoč. 
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Kot je prikazano v drugem grafu, pa danes absolutno prevladuje verbalno kaznovanje, saj so 

bili skoraj vsi otroci (98 %) kaznovani tako. Samo en učenec je navedel, da je bil kaznovan 

tako verbalno kot telesno (1,8 %). S tem rezultatom lahko zaključimo, da se v našem vzorcu 

telesno nasilje še pojavlja, čeprav samo pri enem od udeležencev.  

 

Glede na to, da se danes v našem vzorcu še pojavlja telesna kazen, se lahko vprašamo, ali 

bomo imeli kdaj šole brez takega kaznovanja in kaj lahko naredimo, da to izkoreninimo. Ne 

samo telesno kaznovanje, tudi verbalno kaznovanje je lahko problem, če se pojavlja 

prevečkrat, še posebej, če učitelji zaničujejo otroka in se mu posmehujejo.  

 

Z rezultati, ki smo jih pridobili, lahko torej potrdimo sedmo hipotezo, saj so bili udeleženci v 

naši raziskavi nekoč največkrat kaznovani telesno, danes pa prevladuje verbalno kaznovanje. 

Torej lahko trdimo, da se razlike med vrstami kaznovanja nekoč in danes pojavljajo ter so 

statistično pomembne: 2
 = 55,11, df=2, p = 0,000 (p < 0,001).  
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H8: Nekoč so bili otroci največkrat kaznovani z udarcem, danes pa s podpisom v 

beležko. 

 

Odgovore na to vprašanje smo pridobili od 56 učencev, ki so skupno podali 93 odgovorov, saj 

je lahko en učenec podal več odgovorov. 43 odraslih je podalo 97 odgovorov. 

 

 Odrasli Učenci 

f f (%) f f (%) 

Podpis 14 14,4 33 35,5 

Domača naloga 5 5,2 29 31,2 

Drugo 9 9,3 15 16,1 

Graja 12 12,4 8 8,6 

Opomin 6 6,2 3 3,2 

Oslovska klop 5 5,2 2 2,2 

Zmerjanje 3 3,1 2 2,2 

Met predmeta 9 9,3 1 1,1 

Klečanje na koruzi 6 6,2 0 0,0 

Udarec s šibo 13 13,4 0 0,0 

Zaušnica  15 15,5 0 0,0 

Tabela 9: Pogostost doživljanja različnih oblik kaznovanja nekoč in danes. 

Če pogledamo rezultate za nekoč in danes, vidimo, da so kazni, ki so jih uporabljali učitelji, 

različne. Nekoč so učitelji najpogosteje kaznovali otroke z zaušnico (15,5 %), s podpisom v 

beležko (14,4 %) in z udarcem s šibo (13,4 %), danes pa sta najpogostejši kazni podpis v 

beležko (35,5 %) ter domača naloga (31,2 %).  

 

Če se najprej osredotočimo na kazni nekoč, lahko vidimo, da nobena kazen ni bila zelo v 

ospredju. Učitelji so namreč uporabljali različne vrste kazni, ene malenkost pogosteje kot 

druge. Najpogostejša je bila uporaba telesne kazni (to smo ugotovili že pri prejšnji hipotezi), 

15 (15,5 %) učencev je odgovorilo, da so bili kaznovani z zaušnico, 13 (13,4 %) z udarcem s 

šibo (največkrat po prstih), ter 9 (9,3 %) z metom predmeta v telo. Učenci pa niso bili 

kaznovani le telesno, temveč tudi na druge načine. Med najpogostejšimi kaznovanji sta bila 

tudi podpis v beležko (14,4 %) in graja (12,4 %). Ostale kazni pa so bile glede na rezultate 

zastopane dokaj podobno. Zmerjanje 3,1 %, domača naloga 5,2 %, oslovska klop 5,2 %, 

opomin 6,2 %, klečanje na koruzi 6,2 %. 9,3 % starejših je bilo kaznovanih na načine, ki jih 

nismo predvideli (bili so zaprti v učilnici po pouku, lasanje). 

 

Kot je razvidno iz tabele, učitelji danes ne uporabljajo telesnega kaznovanja, saj so kazni kot 

klečanje na koruzi, zaušnica in udarec s šibo zastopane z 0 %. Le met premeta je zastopan z 

1,1%. To je seveda pozitivna stvar in tudi nujnost, saj moramo pri kaznovanju upoštevati 
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pravice otrok, samo kaznovanje pa mora biti v skladu s človeškim dostojanstvom (Peček-Čuk 

in Lesar, 2009). Rezultati v zgornji tabeli kažejo, da prve tri najpogostejše oblike kaznovanja 

(podpis, domača naloga, drugo) predstavljajo skoraj 83 %. Ostale kazni pa so bolj kot ne 

enakovredno razporejene med seboj. Najpogostejša oblika kaznovanja danes je podpis v 

beležko, kar 33 (35,5 %) otrok je bilo kaznovanih tako. Druga najpogostejša oblika 

kaznovanja je dodatna domača naloga, z njo je bilo kaznovanih 29 (31,2 %) otrok. Tudi danes 

je dokaj pogosta kategorija drugih načinov kaznovanja, 15 (16,1 %) otrok je bilo kaznovanih 

na druge načine (po pouku so bili zaprti v učilnici ali drugih prostorih, prepoved igranja zunaj, 

učenje … ). Potem si sledijo kazni, kot so graja (8,6 %), opomin (3,2 %), oslovska klop 

(2,2 %), zmerjanje (2,2 %) in met predmeta (1,1 %). Razlike so statistično pomembne: 
2
 = 

68,52, df = 10, p = 0,000 (p < 0,001). 

 

Kot lahko vidimo, učitelji uporabljajo več različnih načinov kaznovanja. Katero kazen 

uporabi posamezni učitelj, pa je seveda odvisno od več dejavnikov. Iz rezultatov smo 

ugotovili, da je danes najpogosteje uporabljena kazen podpis v beležko (35,5 %), včasih pa je 

bila to telesna kazen, kaznovanje z zaušnico (15,5 %). Hipotezo lahko zato potrdimo. Čeprav 

v raziskavah Brdar (2017) ter Krajnčan in Stenko (2010) podpis v beležko oziroma obvestilo 

za starše, kot so ga poimenovali drugi, ni bil tako pogost, me osebno ta podatek ne preseneča, 

saj sem sam tako menil že od začetka. Glede telesnega nasilja prav tako menimo, da je bil 

včasih to največji problem, saj so takrat učitelji ne glede na prepoved še vedno uporabljali 

telesno kazen. Z njo so si podredili učence ter ustvarjali red in tišino med poukom, pri 

nekaterih otrocih pa tudi strah. 

 

H9: Večina deklic je bila nekoč in danes po kaznovanju prestrašenih, večina dečkov pa 

jeznih. 

 

Kot smo že večkrat omenili, je vsak otrok drugačen in zato drugače doživlja kazen, ki ga 

doleti. Zato moramo biti zelo pazljivi, kako kaznujemo otroka, saj lahko to močno vpliva na 

njegova čustva. Še posebej moramo paziti, če se pri otroku pojavljajo negativna čustva, saj 

lahko spodbujajo agresivnost, negativne čustvene posledice in ogrožajo odnose med 

udeležencema (Pavšič-Gašić, 1988). Z naslednjim raziskovalnim vprašanjem smo želeli 

izvedeti, katera čustva so se pri udeležencih pojavljala po tem, ko so bili kaznovani. Preverili 

smo razlike med nekoč in danes ter glede na spol. O svojih čustvih je poročalo 99 

udeležencev, skupaj pa so podali 132 odgovorov, saj je posameznik lahko podal več kot en 

odgovor. Najprej smo preverili, katera čustva so se pojavljala najpogosteje pri vseh 

udeležencih po tem, ko so bili kaznovani. Rezultati so v spodnji tabeli.  

 

 f f (%) 

Jeza 28 21,2 

Žalost 38 28,8 

Razočaranje nad sabo 34 25,8 

Razočaranje nad učiteljem 8 6,1 

Razburjenost 8 6,1 

Strah 12 9,1 

Drugo  4 3,0 

Tabela 10: Doživljanje čustev po kaznovanju. 
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Najpogostejše čustvo med udeleženci je žalost. Kar 38 (28,8 %) jih je odgovorilo tako. Sledita 

razočaranje nad seboj pri 34 (25,8 %) in jeza pri 28 (21,2 %) udeležencih. Strah se je pojavil 

le pri 12 (9,1 %) udeležencih, temu sledijo razburjenost pri 8 (6,1 %) ter čustva, ki jih nismo 

predvideli, pri 4 (3,0 %) udeležencih. 

 

Čeprav smo menili, da so otroci potem, ko so kaznovani, največkrat jezni, rezultati v našem 

vzorcu tega niso potrdili. To, da so otroci žalostni po kaznovanju, se seveda zdi smiselno, 

menim, da se tako zavedajo, da so naredili nekaj narobe. Tudi to, da je bilo 25,8 % otrok 

razočaranih nad seboj, nas je pozitivno presenetilo, saj čeprav je razočaranje »negativno 

duševno stanje, ki ga povzroči neizpolnitev želj in pričakovanj« (SSKJ, 1970, str. 382), je to 

lahko koristno čustvo, ki otroka postavi na realna tla (Herman in Vidak, 2009). 

 

Z naslednjim grafom smo primerjali čustva, ki so jih udeleženci doživljali nekoč in danes.  

 

 

 

 

Zgornji rezultati kažejo, da so se čustva nekoč in danes pri udeležencih precej razlikovala. 

Nekoč je bilo pri starejših udeležencih najpogosteje izraženo čustvo jeza s kar 32,8 %, danes 

pa se ta pojavlja le pri 12,2 % otrok, kar pomeni, da je šele tretje najpogosteje izraženo 

čustvo. Presenetljivo je to, da je pri otrocih danes na prvem mestu razočaranje nad seboj s kar 

36,5 %, kar se seveda razlikuje od starejših udeležencev, od katerih jih je bilo le 12,10 % po 

tem, ko so bili kaznovani, razočaranih nad seboj. Podobno stanje je le pri žalosti, saj je to 

čustvo tako nekoč s 25,8 % kot danes z 31,1 % na drugem mestu. Pri udeležencih so se 

pojavljala tudi druga čustva, vendar manj pogosto. Pri odraslih sta se na četrtem mestu 

pojavila strah ter razočaranje nad učiteljem z 12,1 %, nato razburjenost s 5,2 % ter nazadnje 

še druga čustva, ki jih nismo predvideli, z 1,7 %. Pri otrocih danes se na četrtem mestu 

znajdeta razburjenost in strah oba s 6,7 %, s 4,1 % druga čustva, ki jih nismo predvideli, ter na 
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Graf 9: Prikaz razlik o doživljanju čustev po kaznovanju med nekoč in danes. 
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zadnjem mestu razočaranje nad učiteljem s 2,7 %. Razlike, ki se pojavljajo med nekoč in 

danes, so statistično pomembne: 
2
 = 20,39, df = 6, p = 0,002. 

 

Eden glavnih namenov tega magistrskega dela je bilo ugotoviti, kako čustva vplivajo na 

otroka danes oziroma kako so nanj vplivala nekoč. V spodnji tabeli smo tako zajeli podatke, 

ki razkrivajo, katera čustva so pri udeležencih prevladovala nekoč in katera danes. Vse skupaj 

smo primerjali še po spolu. 

 

 Nekoč Danes 

Moški Ženske Dečki Deklice 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Jeza 11 37,9 8 27,6 3 10,7 6 13,0 

Žalost 7 24,1 8 27,6 7 25,0 16 34,8 

Razočaranje 

nad seboj 

4 13,8 3 10,4 11 39,3 16 34,8 

Razočaranje 

nad učiteljem 

2 6,9 4 13,8 1 3,6 1 2,2 

Razburjenost 2 6,9 1 3,4 3 10,7 2 4,4 

Strah 3 10,4 4 13,8 1 3,6 4 8,6 

Drugo 0 0,0 1 3,4 2 7,1 1 2,2 

Skupaj 29 100,0 29 100,0 28 100,0 46 100,0 

Tabela 11: Doživljanje čustev glede na spol nekoč in danes. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je bila nekoč jeza najpogosteje izraženo čustvo tako pri moških 

kot pri ženskah. Pri starejših moških je bilo takih 11 (37,9 %), pri ženskah pa 8 (27,6 %). Pri 

otrocih danes pa se je jeza pojavila manjkrat, doživljali so jo le 3 (10,7 %) dečki in 6 (13,0 %) 

deklic. Pri otrocih danes sta bili najpogosteje izraženi čustvi razočaranje nad seboj (34,8 %), 

ter žalost (34,8 %). Kot sem omenil že pri prejšnji tabeli, se na drugem mestu tako nekoč kot 

danes pojavlja žalost. Žalost je doživljalo 7 (24,1 %) moških in 8 (27,6 %) žensk, danes pa to 

doživlja 7 (25,0 %) dečkov in kar 16 (34,8 %) deklic. O razburjenosti, strahu, razočaranju nad 

učiteljem in drugih čustvih pa so udeleženci glede nekoč in danes ter glede na spol poročali 

dokaj podobno. Razburjenost so nekoč doživljali 2 (6,9 %) moška in 1 (3,4 %) ženska. Strah 

so doživljali 3 (10,4 %) moški in 4 (13,8 %) ženske, nad učiteljem sta bila razočarana 2 

moška (6,9 %) in 4 ženske (13,8 %), druga čustva pa je doživljala le 1 (3,4 %) ženska. Danes 

pa so o razburjenosti poročali 3 (10,7 %) dečki in 2 (4,4 %) deklici, o strahu so poročali 1 

(3,6 %) deček in 4 (8,6 %) deklice, o razočaranju nad učiteljem pa sta poročala po 1 deček 

(3,6 %) in 1 deklica (2,2 %), druga čustva so doživljali 2 (7,1 %) dečka in 1 (2,2 %) deklica. 
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Povsem običajno je, da otroci različno doživljajo čustva po tem, ko so kaznovani, četudi je 

oblika kazni enaka. Vidimo lahko, da se čustva razlikujejo, saj so otroci med seboj različni. 

Kot lahko vidimo iz našega vzorca, ko je otrok kaznovan, temu sledi neprijetno čustvo, tako 

da se strinjam iz Bluesteinom, ki pravi, da kaznovanje sproža negativna čustva in je eden od 

dejavnikov, ki ogrožajo čustveno varnost otroka (Bluestein, 1997).  

 

Iz rezultatov lahko razberemo, da strah, ki naj bi bil pogosto čustvo (Herman in Vidak, 2009), 

pri deklicah ni tako pogost, kot smo predvidevali na začetku raziskave. Tako nekoč kot danes 

je glede na ostala čustva šele na četrtem mestu. Pri ženskah sta prevladovali jeza in žalost 

(27,6 %), pri deklicah pa danes prevladujeta razočaranje nad seboj (34,8 %) ter žalost 

(34,8 %). Pri moških je nekoč prevladovala jeza (37,9 %), torej lahko del dane hipoteze 

potrdimo, vendar ne moremo potrditi hipoteze, da jeza pri dečkih prevladuje tudi danes, saj jo 

danes doživlja le 10,7 % dečkov. Danes je tako pri dečkih kot deklicah najpogosteje izraženo 

čustvo razočaranje nad seboj (39,9 %). 

 

Glede na to, da je razočaranje lahko tudi koristno čustvo, saj lahko učenca pripelje do tega, da 

pade na realna tla (Herman in Vidak, 2009), so takšni rezultati lahko tudi pozitivni. Če se 

učenec zaveda, da je storil nekaj narobe, bo to lažje spremenil in k temu moramo kot učitelji 

stremeti, saj menim, da če bomo pri učencih vzbujali strah ali jezo, nam bodo na dolgi rok to 

le zamerili in se ne bodo spremenili, svoje vedenje bodo kvečjemu le še poslabšali. 

 

Kot pri raziskavi Brdar (2017), pri kateri ni bilo statistično pomembnih razlik med spoloma v 

doživljanju čustev, tudi pri tej raziskavi ne moremo govoriti o statistični pomembnosti, saj so 

odgovori preveč porazdeljeni med različne skupine. Da bi dobili boljše rezultate, bi morali 

povečati vzorec udeležencev. Zato tudi ne moremo z gotovostjo trditi, da bi dobili enake 

rezultate na večjem vzorcu. Hipoteze zato ne moremo potrditi. Lahko pa glede na rezultate 

predvidevamo, da je najpogostejše čustvo danes, tako pri dečkih kot pri deklicah razočaranje 

nad seboj, nekoč pa je bilo najpogostejše čustvo jeza. 

 

H10: Nekoč je bila kazen učinkovitejša, kot je danes. 

 

Če kaznujemo otroka, ga moramo kaznovati tako, da bo kazen učinkovala. To pa lahko 

zagotovimo le tako, da uporabimo takšno kazen, ki bo pri otroku dosegla to, da bo naredil 

nekaj dobrega tistemu, ki ga je oškodoval, in posledično, da se bo kršitelj poboljšal (Rus, 

2012). Zelo pomembno je tudi to, da se zavedamo, da iste kazni ne delujejo pri vseh učencih 

in da če je ena kazen danes delovala, mogoče jutri ne bo več (Cowley, 2007). 

 

Učinkovitost kazni Nekoč Danes 

F f (%) f f (%) 

DA 28 65,1 43 78,2 

NE 15 34,9 12 21,8 

Skupaj  43 100,0 55 100,0 

Tabela 12: Učinkovitost kazni nekoč in danes. 
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Z naslednjim vprašanjem smo želeli izvedeti, ali so kazni, ki so jih učitelji uporabljali nekoč, 

in kazni, ki jih uporabljajo danes, učinkovite. Iz rezultatov je razvidno, da so bile kazni tako 

nekoč kot danes za udeležence večinoma učinkovite. Pri starejših udeležencih je bilo 28 

(65,1 %) takšnih, ki so menili, da je bila kazen učinkovita, 15 (34,9 %) pa jih je menilo, da 

kazen ni bila učinkovita. Danes pa naj bi bila kazen glede na te rezultate še učinkovitejša kot 

je bila nekoč, saj je kar 43 (78,2 %) vprašanih otrok odgovorilo, da je bila kazen učinkovita. 

Le 12 (21,8 %) jih je menilo, da kazen ni bila učinkovita. Glede na rezultate, ki smo jih dobili, 

ne moremo trditi, da je bila kazen nekoč bolj učinkovita, kot je danes, saj razlika ni statistično 

pomembna: 2
 = 2,064, df =1, p = 0,151. Te hipoteze ne moremo potrditi, lahko pa na podlagi 

grafa sklepamo, da so bile kazni učinkovite tako nekoč kot danes in ne glede na to, kakšne so 

bile.  

 

Čeprav sem bil na osnovi lastnih izkušenj v različnih šolah prepričan, da danes kazen ni tako 

učinkovita, kot bi lahko bila, se to verjetno nanaša le na nekatere posameznike, ki se radi 

upirajo šolskim pravilom in potrebujejo veliko več pomoči in individualnega dela, da bodo 

prenehali kršiti pravila. Glede na rezultate lahko sklepamo, da je večina učiteljev tako nekoč 

kot danes uporabljala prave oziroma učinkovite kazni. Seveda so se kazni skozi leta 

spreminjale, kot smo lahko videli že v prejšnjih analizah, vendar so bile za otroke dobre ne 

glede na to, da so bile nekatere neprimerne in nedovoljene. Kot smo že omenili, je vsak otrok 

drugačen in pri vsakem moramo najti tisto, kar si najmanj želi, in šele takrat bo kazen dovolj 

učinkovita, da se bo otrok spremenil in poboljšal (Cowley, 2007). 

 

V raziskavi Brdar (2017), ki je pri svoji analizi preverjala učinkovitost posamezne kazni, je 

zanimiv podatek, da so najučinkovitejše kazni pogovor, obvestilo staršev in odvzem odmora, 

najmanj učinkovita pa ignoriranje učenca. Tako menita tudi Krajnčan in Stenko (2010), ki 

poleg tega ugotavljata, da je ignoriranje učenca najmanj učinkovita kazen. 
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Graf 10:Prikaz primerjave med učinkovitostjo kazni nekoč in danes. 
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H11: Otroci so učitelja/učiteljico, ki jih je kaznoval/a, nekoč bolj spoštovali, kot ga/jo 

danes. 

 

Pri prejšnjem vprašanju smo izvedeli, da so kazni, ki so jih uporabljali oziroma jih še 

uporabljajo učitelji, učinkovite. Pri naslednjem vprašanju pa nas zanima, ali so udeleženci 

spoštovali svoje učitelje. Pri tem vprašanju so udeleženci odgovarjali z da in ne, nato pa so 

morali podati tudi razlog, zakaj učitelje spoštujejo oziroma ne spoštujejo. Ker nas je v 

raziskovalnem vprašanju in hipotezi zanimalo le to, ali so udeleženci spoštovali svoje učitelje, 

sem v analizi na kratko naštel razloge za (ne)spoštovanje učiteljev, ki so jih podali udeleženci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovanje 

učitelja/učiteljice 

Nekoč Danes 

f f (%) f f (%) 

DA 15 34,9 42 75,0 

NE 28 65,1 14 25,0 

Skupaj  43 100,0 56 100,0 

Tabela 13: Rezultati o spoštovanju učitelja oziroma učiteljice nekoč in danes. 

 

Iz tabele je razvidno, da je nekoč samo 15 (34,9 %) starejših udeležencev spoštovalo 

učitelja/učiteljico. Kar 28 (65,1 %) jih pa učitelja/učiteljice ni spoštovalo. Danes vidimo 

drugačno sliko. Rezultati so me kar presenetili, saj je večina učencev, 42 (75,0 %), navedla, 

da učitelja/učiteljico spoštujejo, le 14 (25,0 %) pa, da ga/je ne. Razlika med spremenljivkama 

je statistično pomembna: 2
 = 16,025, df = 1, p < 0,001. Naše hipoteze pa ne moremo potrditi, 

saj so rezultati pokazali, da otroci danes učitelja/ico bolj spoštujejo, kot so ga/jo nekoč.  

 

Udeleženci pa so podali tudi razloge, zakaj učitelje spoštujejo oziroma jih ne. Tega vprašanja 

nismo analizirali zelo podrobno, saj 15 udeležencev nanj ni odgovorilo, kar 55 odgovorov pa 

je bilo neveljavnih, saj niso bili v povezavi z vprašanjem. Ker odgovorov ne moremo 

posplošiti na nobeno množico, jih nismo predstavili v tabeli oziroma grafu. Bomo pa samo  

našteli nekaj primerov.  
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Graf 11: Prikaz primerjave med nekoč in danes glede na spoštovanje 

učitelja/učiteljice. 
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Glede na dane in veljavne odgovore sta 2 starejša udeležencev spoštovala svoje učitelje zato, 

ker sta imela z njimi dober odnos in ker sta jih zaradi razlike v letih tudi morala, ostali (11) pa 

zato, ker so se jih enostavno bali, oziroma so omenili strahospoštovanje. Tudi tisti, ki 

učitelja/učiteljice niso spoštovali, so navedli enak razlog, štirje udeleženci pa jih niso 

spoštovali tudi zato, ker so imeli z njimi slab odnos, saj so bili učitelji pristranski in so 

kaznovali nepošteno, večinoma tiste, ki so prihajali iz revnejših družin. Danes pa otroci (5) 

učitelja/učiteljico spoštujejo zato, ker ga/jo morajo. Šest jih je navedlo, da jih je učiteljice 

strah in da bi bili kaznovani še enkrat. Zanimiv odgovor pa je podal učenec, ki je napisal, da 

učiteljice ne spoštuje zato, ker je ona samo učiteljica. 

 

Dobljeni rezultati so nas presenetili, saj smo menili, da so učenci nekoč bolj spoštovali 

učitelje, kot jih danes. Res pa je, da smo ta razlog upoštevali na podlagi tega, da je bilo učence 

takrat učiteljev strah, kar so navedli tudi starejši udeleženci sami. Sklepamo lahko, da so 

učitelje ubogali na podlagi strahospoštovanja. Še bolj pa me je presenetil podatek, da danes 

kar 75 % učencev spoštuje svojega učitelja oziroma učiteljico, saj glede na izkušnje v šoli sam 

ne menim tako. Vse več učencev je glasnih in moti pouk, nekateri uporabljajo tudi kletvice in 

zmerjajo učitelja. 
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8 SKLEP 
 

Čeprav je kaznovanje še vedno tabu tema, se je o njej treba pogovarjati in iskati novejše, 

boljše metode in oblike, saj vse kazni niso slabe in negativne, nekatere so tudi pozitivne in 

otroku pomagajo k motivaciji in k ustreznejšemu vedenju. Kazen je in vedno bo del šolskega 

prostora. Skozi magistrsko nalogo smo se tudi spraševali, katere kazni so učinkovite in 

primerne. Učitelji se morajo sami zavedati tega in ugotoviti, katere oblike kaznovanja lahko 

uporabijo in katere oblike so tiste prave, da umirijo učence, ne da bi jih s tem žalili ali bili do 

njih nasilni. Morajo pa tudi vedeti, da se učenci ne vedejo neprimerno brez razloga. Velik 

problem so otrokova čustva. Otroci so si med seboj različni, zato moramo paziti, da jih ne 

dajemo v isti koš. En učenec se lahko drugače odziva na isto kazen kot drugi, zato mora 

učitelj poiskati takšno individualno kazen, ki bo v motečem otroku naredila dobro spremembo 

v vzgoji.  

 

Glavni namen naše raziskave je bil torej ugotoviti, kako so se kazni spreminjale skozi 20. in 

21. stoletje, če se telesna kazen kljub prepovedi še pojavlja in kako je kazen vplivala na 

učenca. Raziskali smo tudi, zakaj so bili učenci kaznovani nekoč in zakaj so kaznovani danes 

ter ali so bile oziroma so kazni primerne in učinkovite. Na koncu pa smo želeli še ugotoviti, 

ali učenci menijo, da si kazen zaslužijo, in ali spoštujejo učitelja, ki jih je kaznoval.  

 

Iz raziskave smo ugotovili, da je glede na naš vzorec danes kaznovanih več udeležencev kot 

nekoč. Opazili smo, da ni nobenih razlik glede na spol. So pa bili učenci nekoč večkrat 

kaznovani, kot so danes, kar se nam zdi zelo zanimivo. Želeli smo tudi ugotoviti, kdaj so bile 

kazni bolj učinkovite. Brdar (2017), je na primer v svoji raziskavi ugotovila, da so 

najučinkovitejše kazni pogovor, obvestilo staršev in odvzem odmora. Mi pa smo prišli do 

zaključka, da v našem vzorcu ne moremo trditi, da so bile kazni nekoč bolj učinkovite, saj so 

bili podatki te analize statistično nepomembni, lahko pa sklepamo, da so bile kazni učinkovite 

v obeh obdobjih, ne glede na to, kakšne so bile. Ko učenca kaznujemo, moramo imeti za to 

dovolj dober razlog, učenec mora tudi sam vedeti, zakaj je bil kaznovan, saj bo le tako 

razumel kazen, ki sledi. Z analizo smo ugotovili, da so bili učenci tako nekoč kot danes 

najpogosteje kaznovani zaradi nediscipline v razredu. Pri sedmi hipotezi smo se spraševali, če 

so bili nekoč otroci telesno kaznovani ne glede na prepoved, ki traja že od leta 1870, in če 

danes prevladuje verbalno nasilje. Hipotezo smo potrdili, saj smo z rezultati to tudi dokazali. 

Telesno nasilje je bilo nekoč pogost način kaznovanja (Peček-Čuk in Lesar, 2009). Tudi danes 

lahko v medijih in literaturi vidimo, da se telesno nasilje še pojavlja, vendar redkeje. Tudi v 

našem vzorcu se je pojavil posameznik, ki je bil telesno kaznovan. Kot smo ugotovili iz 

prebrane teorije in naše analize, so učitelji nekoč uporabljali strožje kazni, kot so zaušnica, 

udarec s šibo ter graja, danes pa so glede na naš vzorec najpogostejše oblike kazni podpis v 

beležko, domača naloga in graja. Pri kaznovanju otrok moramo paziti na to, da je kazen 

individualna, ustrezna in učinkovita. Pomembno pa je tudi to, da ne pozabimo na učenčeva 

čustva, ki jih doživi po kaznovanju. Z deveto hipotezo smo želeli ugotoviti, katero čustvo se 

najpogosteje pojavlja pri učenkah in katero pri učencih. Iz dobljenih rezultatov lahko vidimo, 

da so bili učenci nekoč jezni, učenke pa žalostne in jezne. Danes pa so tako učenci kot učenke 

najpogosteje razočarani nad seboj. To lahko vzamemo kot dobro, saj če se učenec zaveda, da 

je storil nekaj narobe, se bo hitreje popravil in spremenil svoje slabo vedenje.  

 

Z raziskavo, ki smo jo naredili, smo dobili odgovore za vse naše cilje. Nekatere hipoteze smo 

potrdili, drugih ne. Se pa zavedamo, da bi se dalo raziskavo še nadgraditi. V nadaljnje 

raziskave bi lahko vključili večjo populacijo, saj bi tako lahko dobili drugačne rezultate, ki bi 

bili točnejši in bi jih lahko posploševali na širšo množico. Pri čustvih bi lahko naredili bolj 
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podrobno raziskavo, tako da bi raziskali doživljanje njihovih čustev glede na kazen, ki so jo 

doživeli. Pri oblikah kaznovanja, s katerimi so bili udeleženci soočeni, bi naslednjič lahko 

uporabili odprti tip vprašanja. Menim, da so pridobljeni podatki v korist učiteljem in drugim 

šolskim delavcem.  

 

Ob zaključku bi poudaril, da bo kazen vedno del šolskega prostora, saj brez nje vsaj zaenkrat 

enostavno ne gre. Strinjam se tudi z definicijo Skalarja (1978), ki pravi, da je kazen neugodna 

posledica, ki sledi vsaki kršitvi. Treba je le paziti, da kot učitelji uporabljamo kazni, ki so 

dobre, učinkovite in primerne. Po različnih raziskavah lahko rečemo, da so to formalne kazni, 

pogovor, odvzem odmora in obvestitev staršev (Kroflič idr., 2009; Brdar, 2017). Tako bomo 

pri učencih dosegli, da se njihovo vedenje spremeni, in jih poslali na pravo pot. Učiteljem bi 

priporočil, da se izogibajo kaznim, kot so zaničevanje in posmehovanje, ki niso primerne v 

šolskem prostoru. Spodbudil pa bi jih k čim večjemu uporabljanju alternativnih pristopov, kot 

so mediacija, restitucija in družbeno koristno delo. Njihov cilj je zadovoljiti pričakovanja 

žrtve ter dati kršitelju možnost, da popravi svojo napako (Peček-Čuk in Lesar, 2009).  
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10 PRILOGE 
 

Priloga 1: Vprašalnik za učence. 

 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

Pozdravljen/a, 

sem Matevž Peterka, študent Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni 

stopnji. V temi magistrskega dela raziskujem kaznovanje nekoč in danes ter njegov vpliv na 

otroka. Za pisanje magistrskega dela pa potrebujem tvojo pomoč.  

Ta anketa je anonimna, zato te prosim, da na vprašanja odgovoriš iskreno. Rezultati bodo 

uporabljeni le za potrebe magistrskega dela.  

Prosim te, da rešiš spodnjo anketo in mi jo osebno vrneš.  

Hvala za sodelovanje.  

 

Spol (obkroži):     M     Ž 

 

Starost:   _________ 

 

Odgovori na vprašanja. 

 

1.  Ali si bil/a v osnovni šoli kdaj kaznovan/a? (obkroži). 

 

DA    NE 

 

Če si obkrožil NE, lahko zaključiš anketo, drugače pa nadaljuj z reševanjem.  

 

2. Kolikokrat si bil/a kaznovan/a v času šolanja? 

 

a) 1 

b) 2–5 

c) večkrat 

 

3. Zakaj si bil/a kaznovan/a? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

4. Ali meniš, da si si kazen zaslužil/a?  

 

DA    NE 

 

5. Kako so te kaznovali? 

 

a) Verbalno. 

b) Fizično/telesno. 
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6.  Naštej oblike kaznovanja, s katerimi si bil/a soočen/a. (Obkrožiš lahko več 

odgovorov.) 

 

a) Klečanje na koruzi. 

b) Udarec s šibo. 

c) Zaušnica. 

č) Sedenje za oslovsko klopjo. 

d) Podpis v beležko. 

e) Domača naloga. 

f) Opomin. 

g) Graja. 

h) Zmerjanje. 

i) Met predmeta v glavo. 

j) Pomoč doma. 

k) Drugo: ________ 

 

7. Kako si se počutil/a po kaznovanju? (Obkroži.) 

 

a) Bil/a sem jezen/a. 

b) Bil/a sem žalosten/a. 

c) Bil/a sem razočaran/a. 

č) Bil/a sem razočaran/a nad učiteljem/ico, ki me je kaznoval/a. 

d) Bil/a sem razburjen/a.  

e) Bil/a sem prestrašen/a. 

f) Drugo: ________ 

 

8. Ali je bila kazen učinkovita? 

 

DA    NE  

 

9. Ali si učitelja/učiteljico zaradi tega bolj spoštoval/a? Utemelji svoj odgovor. 

 

DA    NE 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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Priloga 2: Vprašalnik za starejše udeležence. 

 

VPRAŠALNIK ZA STAREJŠE 

 

Pozdravljeni, 

sem Matevž Peterka, študent drugostopenjskega magistrskega študijskega programa, smer 

Poučevanje na razredni stopnji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V temi magistrskega dela 

raziskujem kaznovanje nekoč in danes ter njegov vpliv na otroka. Da bi dobil potrebne 

podatke, sem se odločil, da naredim anketni vprašalnik, ki mi bo v pomoč pri pridobivanju 

podatkov.  

Ta anketa je anonimna, zato vas prosim, da na vprašanja odgovorite iskreno. Rezultati bodo 

uporabljeni le za potrebe magistrskega dela.  

Prosim vas, da rešite spodnjo anketo in mi jo osebno vrnete.  

Hvala za sodelovanje. 

 
Spol (obkrožite):     M     Ž 

 

Starost:   _________ 

 

Odgovorite na vprašanja. 

 

1.  Ali ste bili v osnovni šoli kdaj kaznovani? (Obkrožite.) 

 

DA    NE 

 

Če ste obkrožili NE, lahko zaključite anketo, drugače pa nadaljujte z reševanjem.  

 

2. Kolikokrat ste bili kaznovani v času šolanja? 

 

a) 1 

b) 2–5 

c) večkrat 

 

3. Zakaj ste bili kaznovani? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

4. Ali menite, da ste si kazen zaslužili?  

 

DA    NE 

 

5. Kako so vas kaznovali? 

 

a) Psihično/verbalno. 

b) Fizično/telesno. 

 

6.  Naštejte oblike kaznovanja, s katerimi ste bili soočeni. (Obkrožite lahko več 

odgovorov.) 
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a) Klečanje na koruzi. 

b) Udarec s šibo. 

c) Zaušnica. 

č) Sedenje za oslovsko klopjo. 

d) Podpis v beležko. 

e) Domača naloga. 

f) Opomin. 

g) Graja. 

h) Zmerjanje. 

i) Met predmeta v glavo. 

j) Pomoč doma. 

k) Drugo: ________ 

 

 

7. Kako ste se počutili po kaznovanju? (Obkrožite.) 

 

a) Bil/a sem jezen/a. 

b) Bil/a sem žalosten/a. 

c) Bil/a sem razočaran/a nad sabo. 

č) Bil/a sem razočaran/a nad učiteljem/ico, ki me je kaznoval/a. 

d) Bil/a sem razburjen/a.  

e) Bil/a sem prestrašen/a. 

f) Drugo: ________ 

 

8. Ali menite, da je bila kazen učinkovita? 

 

DA    NE  

 

9. Ali ste učitelja/učiteljico zaradi tega bolj spoštovali? Utemeljite svoj odgovor. 

 

DA    NE 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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Priloga 3: Soglasje za starše.  

 

Soglasje o sodelovanju v raziskavi 
Spoštovani!  

 

Moje ime je Matevž Peterka in sem študent magistrskega študija Poučevanje na razredni 

stopnji na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Darje Kerec in 

somentorice prof. dr. Mojce Peček Čuk bom izvajal raziskovalno delo za svojo magistrsko 

nalogo. V svoji raziskovalni nalogi bom raziskoval, katere oblike kaznovanja uporabljajo 

učitelji danes in katere so uporabljali nekoč in kako kaznovanje vpliva na otroka. V kolikor 

boste svojemu otroku dovolili sodelovanje, bo vključen v izpolnjevanje anketnega 

vprašalnika. Sodelovanje v raziskavi je povsem prostovoljno, v nobenem primeru pa identiteta 

vašega otroka ne bo razkrita. Podatki otrok bodo anonimni (na vprašalnike se jim ne bo treba 

podpisati, pred vključitvijo podatkov v magistrsko delo pa bom vsakemu učencu podelil šifro 

in njegove podatke vodil pod raziskovalno šifro). V primeru, da svojemu otroku ne boste 

dovolili sodelovanja, bodo vsi odgovori, povezani z njim, izključeni iz raziskave. V primeru 

morebitnih vprašanj se lahko obrnete na naslov: peterka.matevz@gmail.com     

Svojemu otroku __________________________________ dovolim sodelovanje v raziskavi 

za magistrsko nalogo. S podpisom potrjujem svoje strinjanje s sodelovanjem svojega otroka v 

opisani raziskavi ter dovoljujem uporabo rezultatov v pedagoške in znanstveno-raziskovalne 

namene. 

 

Datum: __________________   Podpis (staršev): _____________________ 
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IZJAVA O AVTORSTVU 

 

IZJAVA 

 

Izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Primerjava šolskega kaznovanja v 20. in 21. 

stoletju in vpliv na otroka rezultat lastnega raziskovalnega dela.  

 

Matevž Peterka  

 


