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POVZETEK 
 
Glavni namen magistrskega dela je ugotoviti, ali premišljena izbira učnih metod vpliva na pojav 
motečega vedenja pri pouku. V teoretičnem delu je analizirano, kakšna je pravzaprav naloga 
učitelja v šolskem prostoru, kakšen pouk je sodobni pouk, kako učitelji načrtujejo pouk in na 
katere vidike so pri načrtovanju pozorni. Nadalje magistrsko delo razčlenjuje katere učne 
metode imajo učitelji sploh na voljo (predvsem za poučevanje predmeta slovenščina) ter kako 
s temi razpoložljivimi učnimi metodami načrtujejo pouk glede na različne učne priprave. Skozi 
teorijo je predstavljen tudi vidik preventivne discipline. Razčlenjeno je, zakaj je to zelo 
pomemben in nepogrešljiv del, na katerega učitelji ne bi smeli pozabiti pri načrtovanju in 
izvajanju pouka. Na koncu teoretičnega dela so analizirane raziskave, ki so bile na tem področju 
že opravljene in so smiselno povezane z raziskavo, ki je opisana v empiričnem delu. 
 
Z empirično raziskavo, ki smo jo izvajali jeseni 2018, smo preverjali, katere učne metode se 
uporabljajo pri pouku slovenščine, kolikšen pomen pripisujejo učitelji načrtovanju šolskih ur z 
ozirom na preventivno disciplino in kako se to pozna pri pojavljanju motečega vedenja pri 
pouku. Raziskava je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga je rešilo 86 
osnovnošolskih učiteljev. Šlo je za učitelje, ki so tedaj poučevali v 2. ali v 5. razredu. Vpliv 
uporabe različnih učnih metod na pojav motečega vedenja smo namreč analizirali glede na pet 
dejavnikov, in sicer razred, v katerem učitelj poučuje (2. ali 5.), tip šole (mestna ali podeželska), 
število let delovne dobe učitelja, naziv učitelja in zadovoljstvo učitelja s poklicem. Pri raziskavi 
sta bili uporabljeni kvantitativna in kvalitativna metodologija (komentarji učiteljev v anketnem 
vprašalniku). Zbrani podatki so bili statistično obdelani s programom SPSS.  
 
Ugotovili smo, da učitelji uporabljajo različne učne metode različno pogosto. Pri posameznih 
učnih metodah se moteče vedenje pojavlja bolj ali manj pogosto. Analiza je za naš vzorec 
pokazala, da na to, koliko motečega vedenja se pojavlja pri pouku, vpliva predvsem tip šole, 
število let delovne dobe učitelja ter zadovoljstvo učitelja pri delu. Ker je bilo v teoretičnem delu 
ugotovljeno, da je zelo pomembno, da učitelj uporablja različne učne metode, smo se posvetili 
analiziranju, kako pogosto učitelji pri pouku uporabljajo učne metode, ki zahtevajo medsebojno 
sodelovanje učencev (za katere je bolj značilno moteče vedenje). Ugotovili smo, da take učne 
metode bolj pogosto uporabljajo učitelji, ki so s svojim poklicem zadovoljni. Zanimivo je, da 
smo ugotovili, da se prav pri teh učiteljih pojavlja tudi manj motečega vedenja.  
 
Pomemben vidik izognitve motečemu vedenju je zagotovo tudi preventivno načrtovanje (ki 
vključuje razmislek o uporabi določenih učnih metod). Zanimalo nas je, kolikšen pomen 
pripisujejo učitelji implementaciji preventivne discipline pri pouku. Ugotovili smo, da ji 
pripisujejo večji pomen učitelji z daljšo delovno dobo in višjim nazivom. Poleg tega smo v 
raziskavi ugotovili tudi, da bolj pogosto, kot učitelji zaznavajo moteče vedenje, bolj pogosto 
menjajo učne metode, da bi preprečili moteče vedenje. Ta ugotovitev zopet kaže, da je 
preventivno načrtovanje ključno, saj omogoča hitro in smiselno ukrepanje v dani situaciji. 
 
Ključne besede: učne metode, preventivna disciplina, moteče vedenje, načrtovanje in izvajanje 
pouka. 
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SUMMARY 
 
The main goal of the thesis is to ascertain whether the deliberate choice of teaching methods 
influences the emergence of disturbing behavior during school lessons. In the theoretical part, 
the thesis analyses what is actually the role of a teacher in the school space, what kind of school 
lessons are modern, how teachers plan school lessons, and to which perspectives they are 
careful when planning. Furthermore, the thesis analyses which teaching methods are available 
for the teachers at all (mostly for teaching the subject of Slovenian language) and how they plan 
school lessons with the available teaching lessons with regards to different lesson plans. The 
perspective of preventive discipline is presented through the theory. It is analyzed why this is a 
very important and indispensable part to which the teachers should not forget when planning 
and performing school lessons. At the end of the theoretical part, the research performed in this 
field is analyzed and logically connected with the research which is described in the empirical 
part. 
 
With the empirical research which was performed in autumn 2018, we tested which teaching 
methods are used in the framework of school lessons of Slovenian language, what significance 
place the teachers on the planning of school lessons with respect to the preventive discipline, 
and how this results in the emergence of the disturbing behavior in school lessons. The research 
was performed by means of a survey questionnaire which was filled in by 86 elementary school 
teachers. The latter were the teachers who were teaching in the 2nd or the 5th grade at that time. 
The influence of the use of different teaching methods on the emergence of the disturbing 
behavior was namely analyzed with regards to five factors, i.e. a grade where the teacher teaches 
(the 2nd or the 5th), the type of school (urban or rural), the number of the years of service of a 
teacher, the title of the teacher, and the satisfaction of the teacher with regards to his occupation. 
The quantitative and qualitative methodologies were used in the framework of the research 
(comments of teachers in the survey questionnaire). The selected data were statistically 
processed by the SPSS program. 
 
We ascertained that the teachers use different teaching methods at different frequencies. In 
individual teaching methods, the disturbing behavior emerges more or less often. The analysis 
for our sample showed that, above all, the type of school, the number of the years of service of 
a teacher, and the satisfaction of the teacher with regards to his occupation influence the 
quantity of disturbing behavior during school lessons. Because it was ascertained in the 
theoretical part that it is very important that the teacher uses different teaching methods, we 
focused on analyzing how often teachers use the teaching methods which demand mutual 
cooperation of the students (for who disturbing behavior is more characteristic) during school 
lessons. We ascertained that such teaching methods are more often used by the teachers who 
are satisfied with their occupation. It is interesting that less disturbing behavior emerges exactly 
during the school lessons of such teachers. 
 
Surely, an important perspective of avoiding the disturbing behavior is also preventive planning 
(which includes consideration on the use of certain teaching methods). We were interested in 
what significance the teachers place on the implementation of preventive discipline during 
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school lessons. We ascertained that teachers with more years of service and superior title place 
greater significance on preventive discipline. In addition, we also ascertained in the research 
that more often the teachers perceive the disturbing behavior, more often they change their 
teaching methods in order to prevent the disturbing behavior. Again, these ascertainments show 
that preventive planning is essential as it enables quick and sensible interventions in a given 
situation. 
 
Keywords: teaching methods, preventive discipline, disturbing behavior, planning and 
performing the school lessons. 
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I UVOD 
 
Današnji način življenja je tako v družbo kot v šolo prinesel precej sprememb. Avtoriteta 
učitelja se ne razume več kot logična in učenci se ne čutijo dolžni slediti učitelju le zaradi tega, 
ker je pač učitelj. Dogaja se ravno nasprotno – v šolah je vse več motečega vedenja, ki se pri 
pouku kaže v različnih pojavnih oblikah – vse od tistih blagih pa do tako odmevnih, da smo jim 
lahko priča po vsem svetu. Pa vendar, različne raziskave kažejo, da je moteče vedenje pri pouku 
večinoma obvladljivo, vendar še vedno obstaja in še vedno je moteče. 
 
Kaj torej učitelji lahko storijo? V magistrskem delu nas bo zanimalo, kako se učitelji v praksi 
lahko čim bolj izognejo motečemu vedenju. V teoretičnem delu bomo raziskovali, kakšen naj 
bi bil dober pouk, kakšen je dober učitelj, katere učne metode imajo učitelji na voljo, kakšno je 
uspešno vodenje razreda, kaj sploh pomeni pojem ''disciplina v šoli'', kaj je preventivna 
disciplina, na katere vidike morajo biti učitelji pozorni pri načrtovanju pouka in kakšno 
izvajanje pouka vodi k uspehu. Naša problema v empiričnem delu bosta dva. Prvi bo raziskati, 
katere učne metode se dejansko uporabljajo pri pouku slovenščine v 2. in 5. razredu in pri 
katerih izmed uporabljenih učnih metod učitelji opažajo najmanj/največ motečega vedenja. 
Učitelje bomo povprašali tudi o tem, kaj storijo, če se moteče vedenje v času pouka dejansko 
pojavi – v smislu, ali zamenjajo učno metodo, zakaj ja, zakaj ne, s katero učno metodo 
zamenjajo, če zamenjajo ipd. Odgovore na vprašanja glede učnih metod bomo pridobili z 
analizo anketnih vprašalnikov, ki jih bodo rešili učitelji 2. in 5. razredov na slovenskih šolah. 
Drugo področje, na katerega se bomo osredotočili bo, kako pomembna se učiteljem zdi 
implementacija preventivne discipline. Informacije v povezavi s preventivnim načrtovanjem in 
izvajanjem pouka bomo prav tako pridobili z analizo anketnega vprašalnika, ki bo vključeval 
tudi vprašanja o preventivnem načrtovanju in izvajanju. 
 
Poglavitni področji v magistrskem delu bosta torej uporaba različnih učnih metod in 
preventivno načrtovanje ter izvajanje pouka v 2. in 5. razredu pri pouku slovenščine. Obe 
področji bomo obravnavali glede na to, kako čim bolj zmanjšati pojav motečega vedenja v šoli. 
Na začetku empiričnega dela bomo analizirali, katere učne metode se pravzaprav uporabljajo 
pri pouku (ter kako pogosto se uporablja posamezna učna metoda) in kako pogosto se pri njih 
pojavlja moteče vedenje. V nadaljevanju bomo v analizi pozorni na to, ali na pojavljanje 
motečega vedenja ter preventivno načrtovanje in izvajanje pouka na šolah vplivajo različni 
dejavniki. Učitelje bomo namreč povprašali o številu let delovne dobe, o lokaciji šole, na kateri 
poučujejo, o nazivu, ki ga imajo, in o zadovoljstvu s poklicem, ki ga opravljajo. Naštete 
dejavnike bomo nato vključili v analizo v empiričnem delu in poskušali ugotoviti, ali na to, 
kolikšen pomen dajejo učitelji preventivnemu načrtovanju in koliko motečega vedenja se 
pojavlja v razredu, vpliva kateri izmed naštetih dejavnikov. Po celotni analizi bomo skušali 
oblikovati sklep, v katerega bomo zaobsegli smernice za bolj učinkovito načrtovanje in 
izvajanje pouka. Končni cilj je ugotoviti, kako lahko učitelji izvedejo čim bolj optimalen pouk 
s čim manj motečega vedenja. 
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II TEORETIČNI DEL 
 
1 POUK 
 
1.1 Opredelitev pouka  
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika definira pouk kot organizirano, sistematično podajanje 
učne snovi (Slovar slovenskega knjižnega jezika – SSKJ: druga knjiga, 2014, str. 168).  
 
Blažič, Ivanuš, Kramar in Strmčnik (2003, str. 25–26) razlagajo, da so včasih dejavnost pouka 
razlagali glede na namen, in sicer pouk kot prevzemanje, odkrivanje, doživljanje, delovanje, 
medtem ko danes na definicije pouka bolj vplivajo teoretična izhodišča njihovih avtorjev, kjer 
dajejo nekateri avtorji prednost osebnemu razvoju učencev, drugi dajejo prednost socialnim 
odnosom, tretji namenjajo več pozornosti znanju in učnim procesom, medtem ko je nekaterim 
avtorjem pomembnejše celovito oblikovanje svetovnega in življenjskega nazora. 
 
Po neki splošni didaktični teoriji bi lahko rekli, da je pouk vzgojno-izobraževalni proces, ki 
vključuje namerno in sistematično učenje (pri učenju gre za razmeroma trajno spremembo 
vedenja učeče se osebe na več področjih: psihomotoričnem, spoznavnem, voljnem, čustveno-
motivacijskem), ki pa je usmerjeno na razvoj in izpopolnitev osebnosti – tako vedenja kot 
zmožnosti (Tomić, 2002, str. 21). Pouk je torej načrten vzgojno-izobraževalni proces, ki 
vključuje poučevanje, učenje in vzgajanje (Blažič idr., 2003, str. 26).  
 
1.2 Dejavniki pouka 
 
Pouk v grobem sestavljajo trije dejavniki: učitelj, učenci in učne vsebine, in če katerega izmed 
teh treh dejavnikov ni, to ni več pouk (Tomić, 1997, str. 32). Dejavnike lahko prikažemo z 
didaktičnim trikotnikom. 
 
Slika 1: Didaktični trikotnik 

 
Vir: Tomić, 1997, str. 32  
 
Dejavniki pouka so torej: 1. subjekti, ki tvorijo izobraževalni proces oziroma nanj kakorkoli 
vplivajo, 2. elementi, ki sam pouk tvorijo, ter 3. okoliščine, v katerih se proces dogaja (Kramar, 
2009, str. 23). Lahko bi rekli, da delimo dejavnike na subjektivne (sem uvrščamo učitelja, 
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učence, starše, strokovne delavce na šoli) in na objektivne (recimo učna snov, učne metode, 
učne vsebina, cilji, okolje, pripomočki ipd.). Če pa bi želeli dejavnike razdeliti na vključenost 
v pouk, bi lahko govorili o neposrednih dejavnikih (učitelj, učenci, učna snov in šolsko okolje) 
ter posrednih dejavnikih (strokovni delavci na šoli, starši, družbena skupnost, ipd.) (prav tam, 
str. 24). 
 
1.3 Naloge pouka 
 
Pouk ima mnoge naloge; med najsplošnejše sodijo predvsem spodbujanje samostojnega in 
aktivnega učenja, načrtno socializiranje, usposabljanje in personaliziranje mladih ter ohranjanje 
in razvijanje kulturnih in socializacijskih dobrin (Blažič idr., 2003, str. 24). 
 
Pouk uresničuje svoje namene predvsem na naslednjih področjih (prav tam): 

− telesnozdravstvenem: zdravstveno-higienske, biološke, rekreativne in vzgojno-
izobraževalne naloge, 

− vrednostnem: razvijanje in kultiviranje čustev ter vrednot, vrednotne senzitivnosti, 
kritičnosti, ustvarjalnosti in interesov, 

− intelektualnem: informativne, formativne in samoizobraževalne naloge. 
 
Poleg vseh teh nalog ima pouk poleg izobraževanja tudi nalogo vzgajanja, nalogo učence 
navaditi na samostojno učenje (ki temelji na popravljanju, predstavljanju, poglabljanju 
določenih predstav pri pouku), metodično podkovati učence, da so se sami sposobni nadalje 
izobraževati prek različnih virov, v katerih so zmožni najti informacije, in seveda je naloga 
pouka tudi osebnostno oblikovanje mladih (prav tam). 
 
1.4 Funkcije pouka 
 
Pouk ima predvsem dve enakovredni in nerazdružljivi funkciji: izobraževanje in vzgajanje, ki 
sta poleg tega osrednja pedagoška pojma, s katerima šola uresničuje vse svoje naloge (Blažič 
idr., 2003, str. 50). 
 
Izobraževanje ima objektivno komponento (kulturne in civilizacijske vsebine izobraževanja) in 
subjektivno komponento (psihofizične učne zmožnosti oz. izobrazljivost) – pri izobraževanju 
gre za zavestno interakcijo med subjektom in objektom; rezultat le-tega je izobrazba (prav tam, 
str. 51). Učenec pri izobraževanju dobiva novo znanje, ki ga vključuje v že obstoječo mrežo 
spoznanj in razvija različne sposobnosti (izrazne, intelektualne ipd.) ter psihomotorične 
spretnosti (sklepanja, primerjanja, napovedovanja in tudi spretnosti pisanja, računanja ipd.) 
(Tomić, 2002, str. 21). Izobraževanje je običajno v veliki meri teoretično; oseba se izobražuje 
namerno in zavestno; rezultati tega procesa so poglobljeno znanje in razvijanje višjih oblik 
mišljenja (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 37).  
 
Naslednja funkcija pouka poleg izobraževanja je zagotovo vzgajanje. Za enotnost, ki pomensko 
združuje izobraževanje in vzgajanje, uporabljamo kar izraz ''vzgoja v širšem pomenu'' (Blažič 
idr., 2003, str. 74). ''V širšem pomenu besede je vzgoja proces oblikovanja in samooblikovanja 
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človekove osebnosti kot celote'' (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 37). V ožjem pomenu pa gre za 
proces, v katerem si človek oblikuje določene vrednote, norme, stališča, prepričanja, interese, 
zanimanja, različne delovne, kulturne navade, voljo, čustva (prav tam). V praksi sta vzgoja in 
izobraževanje tesno povezana, saj gre pri obeh procesih za prenos stališč, vrednot, spoznanj iz 
učitelja na učenca (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 38).  
 
1.5 Sodobni pouk 
 
Pouk se je skozi zgodovino spreminjal in se še spreminja; prav tako se razlikujejo in spreminjajo 
pristopi. Učitelj tako lahko uporablja tako imenovan tradicionalni ali transmisijski pristop ali 
pa sodobni kognitivno-konstruktivistični ali transformativni (procesni pristop) (Valenčič 
Zuljan, 2002, str. 351). Modela se medsebojno razlikujeta v številnih pogledih, in sicer v 
pojmovanju znanja in učenja, učenčevi in učiteljevi vlogi, v načinih motiviranja in ocenjevanja, 
v opredelitvi učnega načrta, usmerjenosti učnega procesa, v cilju izobraževanja učiteljev in v 
samem profesionalnem razvoju učiteljev (prav tam). 
 
Pri tradicionalnem pouku je učni proces večinsko osredotočen na učitelja. Večinoma poteka 
frontalno; komunikacija temelji predvsem na informiranju; razred je načeloma miren; poudarek 
je na pomnjenju; za ta tip pouka je značilno, da je znanje celota resnic, ki so bile odkrite in so 
nespremenljive; odkrite so s strani znanosti in prirejene najprej za učitelja, nato pa še za učence 
– učenci so torej pasivni; učitelj na njih prenaša znanja (Tomić, 2002, str. 29). Učenci naj bi ta 
znanja usvojili, ne pa tudi nadgrajevali ali ustvarjali nova, saj učitelj namreč snov poda in poleg 
tega naredi večino stvari namesto učenca – opiše problem, ga razloži in na koncu navede 
zaključke (Rutar-Ilc, 2003, str. 29). Ker pa znanja niso samostojno predelana, jih učenec hitro 
pozabi (prav tam). Motivacija pri takem pouku je v veliki meri zunanja; poudarek je na 
učiteljevi avtoriteti; učiteljeva glavna naloga je, da na učence prenaša znanje; učenci to znanje 
relativno pasivno sprejemajo (Valenčič Zuljan, 2002, str. 351–352). 
 
Tomić (2002, str. 24) opozarja, da tudi pouk ne more biti prostor le za učenje in prenašanje 
resnic, ki niso končne. Nadalje razlaga, da je za razvoj posameznika namreč koristno, da 
samostojno odkriva, ustvarja, sam rešuje problemske situacije, saj na ta način pridobiva različne 
izkušnje s spoznavnega, psihomotoričnega, socialnega in čustveno-motivacijskega področja ter 
tako razvija mišljenje in samostojnost. Meni, da mora pouk torej vključevati učno vsebino, ki 
jo učenec aktivno raziskuje, oblikuje lastna spoznanja; učitelj ga pri tem usmerja, mu daje 
povratno informacijo, zaupa v učenčeve zmožnosti in ga spodbuja (tako naj bi vsaj bilo; v praksi 
se dogaja tudi, da nekateri učitelji določene učence preveč pogosto grajajo, preslišijo pravilne 
odgovore in na splošno delajo razlike) (prav tam).  
 
Pouk mora biti strukturiran tako (torej učenje in poučevanje), da ne zavira razvoja 
posameznikove osebnosti (prav tam). Zato nova kultura učenja oziroma sodobni pouk postavlja 
v središče učenca, kjer se pri aktivnem pridobivanju znanja upoštevajo učenčeve individualne 
posebnosti; poudarek je na razumevanju, uporabi in izgrajevanju znanja v procesu, v katerem 
učenci sklepajo, postavljajo hipoteze, ugotavljajo, načrtujejo in izgrajujejo znanje s pomočjo 
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izkušenj, kar jim omogoča večjo trajnost znanja in uporabnost v novih situacijah (Rutar-Ilc, 
2003, str. 31). 
 
Sodobni šolski sistem tako skuša pri pouku zmanjšati delež poučevanja, kar lahko opredelimo 
kot dejavnost učitelja, ter povečati aktivnost učenca, saj nova spoznanja namreč kažejo, da 
lahko negativno vpliva na razvoj intelektualne in moralne samostojnosti učenca, na njegovo 
predstavo o sebi ter na samoaktualizacijo njegovih lastnih potencialov, če je poučevanje preveč 
vodeno in direktno (Tomić, 2002, str. 24). Procesni pristop je torej bolj odprt. Poudarek daje 
uporabnosti ter možnosti povezovanja, stremi k trajnemu ohranjanju znanja, je pogosto 
nepredvidljiv. Bistvo učenja je v sami poti spoznavanja in ne le v rezultatih. Znanje zato ni 
enoznačno, ampak gre za proces, postopno izgrajevanje in napredovanje; svoj pomen imajo 
tudi napake (Novak, 2005, str. 29). 
 
Čeprav sodobni pouk stremi k procesnemu pristopu, kjer ne gre le za posredovanje nekih že 
odkritih resnic, obstajajo določena vedenja, ki jih je smiselno prenašati iz roda v rod (Rutar-Ilc, 
2003, str. 21). Zato bi bilo pozitivno, če bi bil pouk naravnan tako, da učitelj sicer prenese tiste 
resnice, ki so bile odkrite in je za učence kot bodoče aktivne državljane smiselno, da jih poznajo, 
vendar pa bi bilo najbolj učinkovito, če bi učitelj te resnice posredoval na zanimiv, aktiven, za 
učence aktualen in motivirajoč način (prav tam). To se v praksi načeloma tudi dogaja – oba 
pristopa se prepletata, vendar pa različne raziskave kažejo, da je v večji meri vseeno bolj 
prisoten transmisijski pristop, saj je pri procesnem pristopu potrebno temeljito spremeniti neka 
določena ustaljena pojmovanja, utečene prakse in navade, kar pomeni, da bi sprememba 
pristopa zahtevala spremembo celotne prakse učenja in poučevanja (prav tam). Če namreč 
učitelj sam pojmuje znanje kot skladiščenje nekih podatkov bo tudi preverjal na način 
zapomnitve in ponavljanja teh podatkov (Novak, 2005, str. 30). Če pa pogledamo na učenje 
procesno, gre za to, da mora biti tudi ocenjevanje in preverjanje del procesa učenja, zato je pri 
tem ključno, da učenci ob preverjanju snov razumejo, jo znajo interpretirati, opredeliti, so 
kritični, ne pa da jo naučeno le ponovijo (prav tam). 
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2 UČENJE IN POUČEVANJE 
 
2.1 Odnos med učenjem in poučevanjem 
 
''Bolj sta se učenje in poučevanje izpopolnjevala, več nejasnosti je bilo v zvezi z medsebojnim 
odnosom'' (Blažič idr., 2003, str. 26). Vse večja prednost je bila na spodbujanem in vodenem 
učenju; poučevanje naj se ne bi vmešavalo v vnaprej določeno spreminjanje (prav tam). Učenje 
in poučevanje tako nista bila več pojmovana kot dve plati enotne didaktične celote, ampak v 
razmerju, v katerem je poučevanje podrejeno učenju (prav tam). Vendar pa je poučevanje 
relativno samostojna didaktična funkcija, ki se z učenjem združuje v pouk; temeljne razlike 
med obema procesoma so predvsem v komunikaciji – kjer gre pri učenju za subjektivno 
intraaktivnost oz. za komunikacijo učenca z učnim virom, pa gre pri poučevanju za 
komunikacijo med učenci in učiteljem (prav tam). Poučevanje je tako v določenem vidiku 
podrejeno učenju, kajti ''poučevanja ni brez učenja''; po drugi strani je šolsko učenje zelo 
osiromašeno in pogosto celo onemogočeno brez poučevanja ali pa vsaj trpi kakovost učenja, 
zato je v tem primeru učenje podrejeno poučevanju (prav tam). Iz vsega napisanega torej lahko 
sklenemo, da je povezanost med poučevanjem in učenjem temeljni didaktični odnos, mimo 
katerega ne more nobena pomembna učna povezava, kakršne se spletajo med učnimi metodami, 
organizacijo, vsebino, cilji, rezultati itn. (prav tam). V šoli je zato ključno, da učitelj učinkovito 
načrtuje pouk in vanj vključi takšne učne metode, pri katerih so učenci lahko karseda samostojni 
in aktivni, medtem ko učitelj zavzame vlogo organizatorja in spodbujevalca procesa ter 
učencem pomaga na področjih, katerih ne zmorejo usvojiti sami. 
 
2.2 Opredelitev učenja  
 
Pouk torej sestavljata učenje in poučevanje, pri čemer je učenje aktivnost učencev, poučevanje 
pa aktivnost učitelja (Tomič, 2002, str. 41). ''Učenje je vsaka oblika aktivnosti subjekta, s katero 
dosežemo spremembo njegovega obnašanja; pri tem mislimo na teoretsko, delovno in socialno 
obnašanje'' (prav tam, str. 42). Učenje je neka trajna oziroma razmeroma trajna sprememba 
inviduuma, ki se kaže v njegovem vedenju glede na predhodne izkušnje (prav tam). Marentič 
Požarnik (1987, str. 64) opredeljuje učenje kot proces nekega trajnega spreminjanja 
posameznika preko različnih izkušenj, pri čemer je to, česa in kako se bo posameznik naučil 
odvisno od posameznikovih stališč, pričakovanj, čustev in njegovega socialnega okvirja. 
 
Učenje je torej proces, ki poteka celo življenje; lahko je namerno ali nenamerno, formalno ali 
neformalno, individualno, skupinsko, socialno, šolsko, zunajšolsko, vodeno, samostojno 
(Novak, 2005, str. 23). Učenje se zgodi zaradi želje posameznika po tem, da izve nekaj novega 
(prav tam). Da pa ima učenec željo po odkrivanju novega, mora biti pouk načrtovan tako, da 
učenca pritegne, da mu je zanimiv, da učitelj z uporabo različnih učnih metod učencu ustreže v 
načinu, ki je njemu samemu blizu, preko katerega se lahko uči.  
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2.3 Opredelitev poučevanja 
 
''Poučevanje pomeni učiteljevo neposredno pomoč mladim pri osvajanju izbranih in 
prilagojenih spoznanj, sposobnosti, spretnosti, vrednot in izkušenj, vključevanje (mladih) v 
neposredni učni kontakt z naučeno stvarnostjo in smotrno vodenje pri čim bolj aktivnem in 
samostojnem učenju'' (Blažič idr., 2003, str. 27). Poučevanje je torej namerna, obsežna in 
zahtevna učiteljeva dejavnost, s katero vključuje učence v vse faze izobraževalnega procesa, 
sproža in spodbuja njihovo aktivnost ter jih usmerja pri dejavnostih, s katerimi osvajajo znanje 
in si razvijajo svoje sposobnosti in osebnostne lastnosti (Kramar, 2009, str. 20–21).  
 
Da lahko učitelj izvede kakovostne ure, ki vključujejo vse zgoraj naštete dejavnike, je ključno, 
da se na ure dobro pripravi in vključi v pouk različne učne metode, oblike ter je pozoren tudi 
na različne didaktične vidike procesno-didaktičnega pristopa učenja in poučevanja. Kot smo 
ugotavljali že pri pristopih poučevanja danes in nekoč, zopet poudarjamo, da je zelo pomembno, 
da učitelj ne le podaja oziroma posreduje snov in učenec pri tem ni le poslušalec, ampak da so 
učenci pri pouku aktivni in lahko bi rekli ''z glavo pri stvari''. 
 
Dolžnost učitelja namreč ni, da samo posreduje neko znanje, ki ga učenec sprejema – naloga 
učitelja je, da pripravlja, zagotavlja, usmerja, sproža pridobivanje znanja, torej ustvari neke 
optimalne pogoje za učenje. Na drugi strani je naloga učencev, da se v ta proces tudi vključijo 
in so karseda aktivni (Tomić, 2002, str. 45). Lahko bi torej rekli, da učenci prihajajo do znanja 
z lastnim delom, kar pomeni, da moramo pasivnemu pouku reči ne in sprejeti aktiven pouk 
(prav tam). Učitelj lahko tako učencem ponudi različne oblike izkustvenega učenja, reševanje 
različnih problemov, uvaja različne oblike sodelovanja med učenci in spodbuja ustvarjalno 
učenje (Žakelj, 2003, str. 52). 
 
Učenčeva glava namreč ni prazen prostor, namenjen temu, da se samo zapolni z določenimi 
učnimi vsebinami – učenec ima v njej že določena znanja, predstave, vrednote, želje, 
pričakovanja. Zato je potrebno, da je pouk zanimiv in poleg tega omogoča svobodno, 
demokratično, multimetodično poučevanje, ki daje prostor samostojnemu učenju, ki zmore 
povezovati nižje in višje oblike učenčeve aktivnosti.  
 
Dejavniki, na katere moramo biti pozorni, če želimo doseči uspešen pouk, so naslednji (Novak, 
2005, str. 24–25): 
 
Motivacija  
Motivacija in kognitivni konflikt imata pri poučevanju in učenju velik pomen, saj mora učenec 
začutiti, kaj je smisel vsebine, ki naj bi se je naučil (Žakelj, 2003, str. 52). Za to, da so učenci 
uspešni pri učenju, ni pomembno le to, da se učenci znajo učiti, ampak tudi, da se znajo posvetiti 
različnim zastavljenim ciljem ter pri njih tudi vztrajati, kajti ravno od tega je odvisno, ali bo 
znanje, ki ga bodo usvojili, trajno in poglobljeno ali ne (Marentič Požarnik, 2000, str. 184). Pri 
problemskih situacijah je tako ključno, da učenci sami pridejo do rešitve problema, saj jim 
učiteljevo posredovanje znanja ne omogoča dobre razrešitve kognitivnega konflikta (Novak, 
2005, str. 24). Če bi torej rekli splošno, učenci so motivirani, če se s svojim vedenjem usmerijo 
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k temu, da bi dobili dobro oceno, da bi nekaj novega izvedeli, da bi zadovoljili svoje interese, 
bili pohvaljeni (Žagar, 2009, str. 78). 
 
O motivaciji bomo govorili tudi pri preventivni disciplini, in sicer pri preventivnem načrtovanju 
in izvajanju pouka, ki kot enega izmed ključnih vidikov za učinkovito učenje in produktivno 
vedenje določa motivacijo. Če so učenci namreč motivirani (na različne načine – kot bomo 
namreč spoznali obstaja več vrst motivacije), obstaja veliko večja verjetnost, da bodo bolj 
zbrano opravljali šolsko delo, kar vodi k večji učinkovitosti pri pouku in manjšemu pojavu 
motečega vedenja.  
 
Aktivno učenje 
Aktivno učenje je učenje, ki učenca aktivira celostno, čustveno in miselno; tako učenje je še 
posebej uspešno, če poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim dialogom v 
skupini, ima povezavo z nekimi resničnimi življenjskimi okoliščinami (Marentič Požarnik, 
2000, str. 12). Danes je namreč splošno sprejeto spoznanje, da so učni rezultati posledica 
aktivnega učenja . Torej je naloga učitelja, da učence motivira za aktivno udeležbo pri pouku 
pri samostojni in drugih oblikah učenja (Kroflič idr., 2009, str. 55). 
 
Procesna znanja 
Pri poučevanju je zelo pomembno, da učitelj učence postavlja pred probleme, ki jih morajo nato 
rešiti sami s postopnim prehajanjem od učiteljeve odgovornosti za proces učenja preko deljene 
odgovornosti do odgovornosti učencev za proces učenja (Marentič Požarnik, 2000, str. 181). 
Učenci se namreč pri tem učijo postavljati nove hipoteze, iščejo informacije, se o problemu 
pogovarjajo, sodelujejo in skušajo priti do rešitve (Novak, 2005, str. 25). 
 
Sodelovanje 
Sodelovanje omogoča izmenjavo informacij, iskanje novih rešitev, soočanje stališč in različnih 
mišljenj in poteka preko različnih oblik dela; učenci niso usmerjeni le v lastno razmišljanje, 
ampak skušajo priti do rešitev skupaj, pri čemer sta zelo pomembna tudi čustveni in socialni 
vidik (Žakelj, 2003, str. 54). 
 
Blažič idr. (2003, str. 28) glede na napisano opozarjajo, da se morajo učenci sicer res učiti 
aktivno in ne le z memoriranjem že odkritih resnic, vendar pa vseeno ne smemo povzeti te ideje 
v smislu, da je učiteljevo neposredno poučevanje neprimerno. Razlagajo, da seveda ni dobro, 
če je poučevanje rutinsko, monotono. Če pa je poučevanje izvirno, odprto, pripravljeno na 
dialog z različnimi učnimi metodami, je lahko precej smiselno. Poučevalne funkcije, čeprav se 
njen vpliv manjša, namreč ni mogoče kar odstraniti, ker učiteljevo posredovanje vzgojno-
izobraževalne snovi še vedno ostaja zelo pomembno, vendar vse bolj v smislu razvojne funkcije 
izobraževalno-vzgojnega procesa (Kramar, 1994, str. 16). Koliko poučevanja naj bo prisotnega, 
je odvisno od konkretnih učnih potreb. Vsekakor ga je več potrebno pri mlajših učencih, učno 
bolj povprečnih in v težjih učno-vsebinskih situacijah (prav tam). Kakorkoli, pomembno pa je, 
da poučevanju dodamo tisto zanimivost, ki bo učence motivirala in jih spodbudila k 
samostojnemu razmišljanju in aktivnemu učenju, kar med drugim lahko dosežemo tudi z 
multimetodičnim poučevanjem. 
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3 UČNE METODE 
 
3.1 Opredelitev učnih metod 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika v splošnem opredeli metode kot premišljena in načrtna 
ravnanja, s katerimi dosegamo neke cilje (SSKJ, 2014, str. 792). 
 
Tomič (2002, str. 55) definira učne metode kot neke učinkovite načine komunikacije med 
učiteljem in učencem, ki so znanstveno in praktično preverjeni; uporabljeni so na vseh stopnjah 
učnega procesa. 
 
''Učne metode so sestavni del učnega dela v vseh delih učnega procesa, in to zmeraj v njihovi 
dvostranosti glede na učitelja in učenca'' (Poljak, 1974, str. 87).  
 
Blažič idr. (2003, str. 331) pravijo, da so učne metode ''teoretično in izkustveno preizkušeni 
uspešni racionalni načini delovanja, s katerimi subjekti izobraževalnega procesa, učitelji in 
učenci, uresničujejo svoje namene in dosegajo postavljene cilje izobraževalnega procesa''. 
 
Lahko bi torej rekli, da so učne metode neki postopki, ki so stalni, učinkoviti v praksi in se 
nanašajo na delovanje učitelja, torej na poučevanje in na aktivnost učencev – učenje. S pomočjo 
učnih metod učitelj preko komunikacije oziroma interakcije z učenci načrtno podaja učno snov 
in vpliva nanje tako, da ti to učno snov sprejemajo. 
 
Blažič idr. (2003, str. 331) razlagajo, da se aktivnosti poučevanja in učenja prek učnih metod 
nenehno prepletajo, čeprav včasih v različnem razmerju skupaj tvorijo svojevrsten proces. Kot 
pravijo, se učenci v tem procesu samostojno učijo; ob tem poučevanje razumemo kot osrednji 
didaktični pojav, ki vključuje posredovanje gotovega znanja in prav tako tudi učiteljevo 
aktivnost, ki je zelo pomemben vidik vzgojno-izobraževalnega procesa. 
 
Če torej želi učitelj voditi učni proces v določeni smeri, lahko to doseže z uporabo različnih 
učnih metod. Pomembno pa je, da pri izbiri učne metode pomisli na pet točk, na katere se 
razčlenjuje vsaka učna metoda (Brečko, 2002, str. 12–13): 

1. zakaj je določena učna metoda primerna ter katere učne cilje lahko z njo dosežemo, 
2. kakšna je določena učna metoda, kako poteka in na kaj moramo biti pozorni pri izvedbi, 
3. kakšni so pogoji za izvedbo (učne metode lahko izvajamo le, če imamo zagotovljene 

pogoje: število udeležencev, čas, prostor, pripomočke/gradivo), 
4. na katere dejavnike je potrebno biti pri uporabi določene učne metode še dodatno 

pozoren (kje se lahko pojavijo težave, kakšni so lahko stranski učinki), 
5. kako bo potekalo nadaljnje delo (rezultate dela je potrebno ovrednotiti in nato začete 

aktivnosti nadaljevati v skladu s postavljenimi učnimi cilji). 
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3.2 Klasifikacije učnih metod1 
 
V literaturi najdemo več različnih klasifikacij učnih metod, ki se med seboj razlikujejo. Blažič 
idr. (2003, str. 343–344) pravijo, da so učne metode namreč večdimenzionalne in kriteriji za 
razvrščanje so različni. Učne metode po njihovem tako lahko razvrstimo po naslednjih aspektih 
(prav tam): 

− po teoretičnih temeljih, 

− po prevladujočih procesih v metodah, 

− po značilnostih metodoloških pristopov, 

− po aktivnosti učencev in učiteljev, 

− po odnosih in didaktični komunikaciji med učitelji in učenci, 

− po organizacijskih oblikah, 

− po rabi različnih didaktičnih sredstev, 

− po namenih in funkcijah. 
 
Blažič idr. (2003, str. 346–378) so v eni od novejših klasifikacij tako razdelili učne metode: 

− metoda razlage (značilna enosmerna govorna komunikacija), 

− metoda predavanja (značilna za visokošolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih), 

− metoda razgovora (značilna dvosmerna govorna komunikacija), 

− metode z uporabo besedila, 

− metode prikazovanja, 

− problemska metoda, 

− metoda primera. 
 
Tomićeva (1997, str. 88; 2002, str. 55) učne metode razdeli glede na vir, od katerega prihajajo 
sporočila do učenca. Učne metode razdeli na: 

− verbalno-tekstualne (ki se delijo na metodo ustnega razlaganja, metodo pogovora, 
tekstualno-besedilno metodo), 

− ilustrativno-demonstracijske, 

− laboratorijsko-eksperimentalne, 

− metode izkušenjskega učenja, 

− igralne improvizacije pri pouku. 
 
Na podoben način učne metode klasificira tudi Lavrnja (1996, str. 65–83), ki jih razdeli na: 

− verbalne metode (ki se delijo na monološko oziroma razlagalno metodo in dialoško 
oziroma razgovorno metodo), 

− operacijske metode (ki se delijo na laboratorijsko eksperimentalno metodo in metodo 
praktičnih del), 

− demonstracijske metode (ki temeljijo na metodi demonstracije), 

                                                           
1 V podpoglavjih 3.2 in 3.3 se namesto termina ''učne metode'' pogosto pojavi termin ''metode''. Tudi pri terminu 

''metode'' govorimo o učnih metodah, vendar smo z namenom ohranitve zapisa avtorjev uporabili omenjeni 

termin. 
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− dokumentacijske metode (ki temeljijo na metodi dela z besedilom). 
 
Poljak (1974, str. 87–88) klasificira učne metode glede na pripomočke, ki se uporabljajo pri 
določenih učnih metodah in glede na interakcijo med učiteljem in učenci. Tako razvršča 
naslednje učne metode: 

− metoda demonstriranja, 

− metoda praktičnih del, 

− metoda risanja, 

− metoda pisanja, 

− metoda branja in dela s tekstom, 

− metoda razgovora, 

− metoda ustne razlage. 
 

Šilih (1961, str. 141) deli učne metode po namenu in funkcijah, in sicer na: 

− učne metode posredovanja snovi (kazanje ali demonstracija, razlaganje, prikazovanje, 
razvijanje), 

− učne metode za utrjevanje snovi (ponavljanje, urjenje, uporabljanje). 
 
Jank in Meyer (2006, str. 44) pravita, da je pri učnih metodah bistveno to, da so povezane s cilji 
in vsebinami. Pravita namreč, da ker tako kot cilji sami po sebi ne obstajajo (obstajajo vedno v 
povezavi z določenimi vsebinami in določenimi učnimi metodami), tako tudi vsebin ni samih 
po sebi (vselej so ob upoštevanju ciljev, ki naj bi jih dosegli z njihovo pomočjo in učnih metod, 
s katerimi naj bi jih ustvarili v učnem procesu) in tudi učne metode ne obstajajo same po sebi, 
ampak so vedno v povezavi z določenimi nalogami, ki jih želijo učitelj in učenci rešiti. 
Razlagata, da morajo biti vsebine, učne metode in cilji 1. medsebojno skladni (sledijo notranji 
usmerjenosti k cilju) in 2. morajo vplivati drug na drugega; 3. usklajenost med cilji, vsebinami 
in učnimi metodami omogoča splošno usmerjenost k cilju v didaktičnem ravnanju. Razloženo 
prikazuje spodnja shema. 
 
Slika 2: Razmerje med cilji, vsebinami in metodami 

 
Vir: Jank in Meyer, 2006, str. 44 
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Če skladnost med cilji, vsebinami in učni metodami ni dosežena, je učitelj nezadovoljen, ker 
cilji niso bili doseženi, učenci pa niso razumeli, kaj je učitelj želel od njih (Jank in Meyer, 2006, 
str. 44). Dober pouk je mogoč le, če so vsi trije dejavniki medsebojno povezani (prav tam). 
 
3.3 Učne metode pri slovenščini 
 
V učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 2011, str. 97) 
je kot temeljni cilj pouka slovenščine navedeno razvijanje sporazumevalne zmožnosti – 
zmožnosti tvorjenja in sprejemanja besedil različnih vrst (tako umetnostnih kot neumetnostnih), 
primernih starosti učencev. Zapisano je, da učenci pri slovenščini razvijajo svoje 
sporazumevalne, spoznavne in ustvarjalne zmožnosti ob sprejemanju, tvorjenju in 
razčlenjevanju različnih umetnostnih in neumetnostnih besedil. Ker je uresničevanje različnih 
splošnih in operativnih ciljev določeno po posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih in ne 
po razredih, lahko učitelj avtonomno izbira hitrost in sistematičnost ciljev in vsebin ter njim 
pripadajočih učnih metod in oblik glede na potrebe, sposobnosti in interese učencev (prav tam). 
 
Kot nadalje razlagajo didaktična priporočila iz učnega načrta (prav tam, str. 98–101), se učenci 
v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učijo, kako se v različnih okoliščinah uporablja 
različna pisna in ustna besedila. Priporočila navajajo (prav tam), da se v prvem vzgojno-
izobraževalnem obdobju priporoča predvsem učna metoda didaktične igre, učna metoda 
projektnega dela in različne oblike sodelovalnega učenja. Učenci se, kot je zapisano, v tem 
obdobju intenzivno učijo branja in pisanja, s pomočjo katerih se tudi učijo, ustvarjajo in 
razmišljajo; poleg tega tudi sodelujejo v pogovorih, sprejemajo, tvorijo in razčlenjujejo različna 
neumetnostna besedila, sprejemajo, interpretirajo in poustvarjajo različna umetnostna besedila 
in pri tem usvajajo strategije sprejemanja (poslušanje, branje) in tvorjenja (govorjenje, pisanje). 
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju prevladujejo dejavnosti sprejemanja (npr. učiteljevo 
pripovedovanje in branje, radijske igre, lutkovne predstave, otroške predstave, filmi, risanke), 
saj učenci še nimajo tako razvitih tvornih zmožnosti (prav tam). 
 
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje se tako kot prvo deli na jezikovni in književni del (prav 
tam, str. 101–104). Navedeno je, da je v jezikovnem delu zopet v ospredju razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti, ki vsebuje sprejemanje in tvorjenje neumetnostnih besedil; za to 
obdobje sta priporočljiva predvsem celostni pouk in projektno delo. Priporočila (prav tam) 
govorijo o tem, da učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost ob aktivnih oblikah učenja, kot 
je sodelovalno učenje; ob tem uporabljajo različne učne metode razgovora (npr. debata, 
diskusija) ter z načrtnim in vodenim dvogovornim sprejemanjem v uradnih položajih (npr. igra 
vlog, posnemanje zapisanih besedil). Pri književnem pouku je napisano, da je v ospredju 
ohranjanje učenčevih interesov za branje in poslušanje umetnostnih besedil in razvijanje 
zmožnosti ustvarjalnega dialoga z besedilom. Učenci torej poslušajo, berejo ali gledajo 
umetnostna besedila in govorijo, pišejo in poustvarjajo o njih (prav tam). Izbira učnih metod je 
prepuščena učitelju – odvisno predvsem od vrst umetnostnih besedil. Uporabne učne metode 
so pogovor, tehnika tihega branja, tehnika glasnega branja določenih delov besedila, igra vlog, 
dramatizacija in poustvarjalno ilustriranje (prav tam). 
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Rot Vrhovec (2015, str. 160–161) razlaga, da je učni načrt za slovenščino naravnan učno-ciljno. 
Kot pravi, to pomeni, da so navedeni cilji, ki jih mora učitelj v določenem obdobju doseči, 
vendar pa je to, kako bo cilje dosegel, odvisno od učitelja samega. Ugotavlja, da učitelj s svojo 
avtonomijo, torej samostojno, izbira učne metode in oblike (ter njihovo zaporedje), s katerimi 
uresničuje cilje. 
 
Učni proces je namreč zapleten, celosten in dinamičen proces dela (Poljak, 1974, str. 136). 
Učnih metod je cela množica. Iz tu izvira, da obstaja zelo veliko metodičnih načinov dela; pri 
tem je učiteljeva naloga, da te načine dela spozna in jih tudi uporablja smiselno – ne s 
precenjevanjem ali podcenjevanjem enih ali drugih (prav tam). Poljak (prav tam) še razlaga, da 
se morajo metodični postopki medsebojno povezovati, kar pripomore k celotnosti pri pouku, in 
nenehno premišljeno in smiselno izmenjavati, s čimer dosežemo dinamičnost pri pouku; 
bistveno je, da učitelj za določeno vsebino izbere najbolj učinkovito in najbolj ekonomično 
učno metodo. 
 
Raziskave, ki so raziskovale uporabo različnih učnih metod pri slovenščini, so ugotovile 
naslednje: 

− Pri slovenščini v 3. razredu učitelji uporabljajo naslednje učne metode: metodo razlage, 
metodo razgovora, metodo z uporabo besedila in metodo prikazovanja; največ se 
uporablja učna metoda z uporabo besedila, kjer učenci razčlenjujejo besedila iz berila 
in učbenika (Kavaš, 2010). 

− Hasić (2012) je ugotovila, da je najbolj pogosta učna metoda pri slovenščini metoda 
razgovora. Razlogi, ki so bili navedeni za pogosto uporabo te učne metode so naslednji: 
v razgovoru z učencem učitelji dobijo vpogled v njegovo predznanje, znanje ali 
nerazumevanje vsebine; poleg tega lahko učence aktivno vključijo v razgovor. Učitelje 
glede na raziskavo pri metodi razgovora moti nemirnost v razredu; težko ohranjajo 
rdečo nit razgovora; poleg tega učence težko motivirajo za sodelovanje. Razloge za 
dinamiko razreda med razgovorom je avtorica raziskave našla v pomanjkljivem vodenju 
razgovora s strani učiteljev. 

− Vidmar (2015) je ugotovila, da učitelji, kar se tiče metode razlage, najbolj pogosto 
uporabljajo obrazložitev, nato pojasnjevanje, na tretjem mestu je opisovanje, na četrtem 
pripovedovanje, najmanj pogosto pa je presojanje. Metodo opisovanja učitelji ne 
uporabljajo bolj pogosto, ker naj bi učence vodila v pasivnost, ker se jim ne zdi tako 
pomembno. Poleg tega je bilo veliko učiteljev mnenja, da metoda ne omogoča miselne 
in čustvene poglobljenosti učencev in da je smiselna, ko učenci snovi ne razumejo. 
Učitelji so v raziskavi poleg tega rekli, da je motivacija in pozornost pri pripovedovanju 
nizka (medtem ko so učenci trdili ravno nasprotno). 

 
Iz raziskav lahko ugotovimo, da so kot najbolj uporabljene učne metode navedene različne učne 
metode (metoda razgovora, metoda z uporabo besedila). To nam lahko potrdi dejstvo, da so 
učitelji avtonomni pri pouku, in glede na lastno poznavanje učencev, izkušnje, osebnost, 
značilnosti in dinamiko nekega razreda pri pouku uporabljajo učne metode, ki se jim zdijo 
najbolj učinkovite. Zanimiva se mi zdi ugotovitev I. Hasić (2012), ki kot najbolj pogosto učno 
metodo navaja metodo razgovora, vendar učitelji pri metodi vseeno občutijo nemir v razredu 



Pajk, M. (2019). Vpliv učnih metod na pojav motečega vedenja pri pouku. Magistrsko delo. 

14 
 

in učence težko motivirajo za učenje. Samo v razmislek – morda bi se učitelji z drugo učno 
metodo prav temu nemiru izognili.  
 
Klasifikacije učnih metod, ki sem jih naštela, se medsebojno razlikujejo. Ob pregledu 
klasifikacij, učnega načrta za slovenščino, didaktičnih priporočil (ki so navedena v učnem 
načrtu) in ob navedbah raziskav, ki so proučevale učne metode pri slovenščini, se mi je zdela 
Poljakova (1974, str. 87–88) klasifikacija najbolj uporabna za specifiko učnih metod pri 
slovenščini. Čeprav klasifikacija ni najnovejša, menim, da dobro zaobseže učne metode, ki se 
pri slovenščini uporabljajo; poleg tega je v kar nekaj aspektih podobna drugim klasifikacijam, 
med drugim tudi Blažičevi idr. (2003, str. 346–387), ki je precej novejša – torej bi lahko rekli, 
da je omenjeno klasifikacijo še zmeraj smiselno uporabiti. V nadaljevanju se bom zaradi 
naštetih vidikov držala Poljakove klasifikacije; po njej bom razvrstila učne metode, ki se 
uporabljajo pri slovenščini. Različni avtorji v določenih točkah na podoben način opredeljujejo 
določene učne metode, zato bom pri opisovanju teh učnih metod dodala tudi ideje drugih 
avtorjev. Ker pa je, kot omenjeno, Poljakova klasifikacija malce starejša, ne obsega določenih 
učnih metod, ki se pri sodobnem pouku prav tako uporabljajo pri slovenščini. Govorim o metodi 
didaktične igre, metodi problemskega učenja in metodi izkustvenega učenja. Zaradi smiselnosti 
in uporabe učnih navedenih umetod pri pouku bom Poljakovi klasifikaciji zato dodala in opisala 
še te učne metode. Klasifikacijo z vsemi naštetimi in opisanimi učnimi metodami (v 
nadaljevanju) bom uporabila tudi v anketnem vprašalniku, na katerega bodo odgovarjali 
učitelji; analizo le-tega bom opravila v empiričnem delu. 
 
3.3.1 Metoda demonstriranja 
 
Učitelji pri pouku pogosto demonstrirajo, učenci pa pri tem opazujejo. Demonstriramo lahko 
statične predmete, dinamične naravne pojave in aktivnosti (Poljak, 1974, str. 91). 
Demonstriranje oz. prikazovanje je lahko: govorno-jezikovno, tekstualno-jezikovno, 
zvokovno, grafično in stvarno; prikazujemo lahko tudi druge vrste prikazovanja: gibalno 
prikazovanje, dramatizacije, uprizarjanje različnih delovnih procesov, prikazovanje različnih 
fizikalnih, bioloških in kemijskih procesov (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 126). 
Nujno je, da je učencem jasno, kaj je bistveno pri opazovanem procesu ali objektu, zato je 
naloga učitelja, da učence z navodili usmerja pri opazovanju. Dobro je tudi, če pri 
demonstriranju učitelj zaposli čim več učenčevih čutov (Tomić, 1997, str. 98). Metoda 
demonstriranja se povezuje tudi z drugimi učnimi metodami (Poljak, 1974, str. 91), npr. z 
metodo razlage ali pogovora. Smiselno je demonstrirati predmete in pojave v naravnem okolju, 
kar pa ni vedno možno, zato lahko to prikazujemo s pomočjo raznih slik, filmov, 
videoposnetkov, risank, radia itn. (prav tam). Cilj opazovanja je torej spodbujanje mišljenja, 
torej neke čutne izkušnje, ki omogoča, da učenec z miselno obdelavo pride do jedra oz. bistva 
(Tomić, 1997, str. 99). 
 
3.3.2 Metoda praktičnih del 
 
Za to učno metodo se pogosto uporablja tudi termin metoda laboratorijskih del, vendar je zaradi 
narave te učne metode in tudi njene uporabe pri različnih predmetih bolj smiselno 
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poimenovanje metoda praktičnih del (Poljak, 1974, str. 94). Pri tej učni metodi gre za to, da 
učenec z aktivnim odnosom deluje na neko konkretno snov (prav tam). Ta učna metoda 
omogoča intenzivno miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo dejavnosti učencev (Tomić, 
1997, str. 99). Za izvedbo praktičnega dela so potrebni primerno okolje, snov, s katero delamo, 
pripomočki, organ dela (navadno je to kar roka učenca) in znanje o določenih praktičnih 
operacijah (npr. lepljenje, brušenje, mazanje, spenjanje itd.) (Poljak, 1974, str. 95–98). Pri 
metodi praktičnih del se prepletajo različne učne metode (npr. prikazovanje, razlaga, pogovor) 
ter različne učne oblike (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 130). Pri pouku 
slovenščine lahko metodo praktičnih del uporabimo recimo pri izdelavi lutk za uprizoritev 
dramskega besedila. 
 
3.3.3 Metoda risanja 
 
''Metoda risanja je delovni način učitelja in učencev, pri katerem se posamezni deli učnih vsebin 
izražajo z risbo'' (Poljak, 1974, str. 100). Učenci lahko pri pouku rišejo grafične znake, grafične 
simbole, razne geometrijske risbe, predmete, procese, zgodbe (prav tam). Pri pouku slovenščine 
je najbolj pogosto ilustriranje po obravnavi nekega besedila; pogosto je tudi dopolnjevanje 
besedila (ali miselnih vzorcev) z risbami. 
 
3.3.4 Metoda pisanja 
 
Pišejo tako učitelji (na table, na računalnik in potem to procesirajo) kot tudi učenci 
(prepisovanje, delanje zapiskov, pisanje poročil, delanje miselnih vzorcev) (Tomić, 2002, str. 
79). Veliko bolj pomembno kot prepisovanje je izdelovanje zapiskov, saj mora učenec, da si 
naredi zapiske, snov predelati, strniti glavne ideje in ubesediti, zato je ključno, da učitelj s 
povratnimi informacijami, spodbujanjem, dajanjem nasvetov in navodil učence že od prvega 
razreda naprej uči, kako lahko oblikujejo zapiske (prav tam). 
 
Pri slovenščini je metoda pisanja zelo uporabna; učenci lahko z njo samostojno ustvarjajo 
besedila (npr. spis), si delajo zapiske, rešujejo delovne liste ali delovne zvezke ... 
 
3.3.5 Metoda branja in dela s besedilom 
 
Metode z uporabo besedila so učne metode, pri katerih sta obravnavanje in pridobivanje znanja 
povezana z rabo različnih pisnih besedil, s katerimi učitelj učencem posreduje nova znanja, 
poglablja učenčevo predznanje, ga povezuje z novim (Blažič idr., 2003, str. 364). Učenci z 
lastno aktivnostjo besedila analizirajo, iščejo bistvo, oblikujejo ugotovitve. Toda pomembno je, 
da se učenci z rabo besedil postopno usposobijo za samostojno izobraževanje (prav tam). 
Učenci se srečujejo z različnimi besedili; pogosta je predvsem uporaba učbenika, delovnega 
zvezka in berila (prav tam). Pomembno je predvsem, da so besedila primerna starosti učencev, 
njihovim bralnim zmožnostim in razumevanju (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 
128). 
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Besedila je mogoče vključiti v pouk, ko učenci obvladajo branje, zlasti ko obvladajo branje z 
razumevanjem – da pa osvojijo tehniko branja, je nujno potrebno, da učence že od prvega 
razreda srečujemo z besedili in jih postopoma navajamo na razumevanje le-teh – najprej z več 
pomoči, nato z vse manj (Tomšić, 2002, str. 79). Pri tej učni metodi si namreč učenci lahko 
pomagajo tudi z opazovanjem slik, grafikonov, shem (prav tam). 
 
3.3.6 Metoda razgovora 
 
Metoda pogovora je učna metoda, ki poteka v obliki dialoga med učiteljem in učenci ali pa med 
učenci z drugimi učenci; v samem bistvu jo sestavljata dva dela, in sicer vprašanje in odgovor, 
ki sta tudi temeljna strukturna elementa pogovora (sicer bi šlo za monolog) (Tomić, 2002, str. 
57). Metoda pogovora je dvosmerna, kar pomeni, da so tudi učenci aktivni in lahko sami 
sprožajo pobude za začetek pogovora (Blažič idr., 2003, str. 356). To učno metodo je smiselno 
uporabiti, ko imajo učenci že nekaj predznanja o obravnavani tematiki in jim je problematika 
razgovora blizu, saj svoje znanje v času pogovora namreč še poglabljajo, sistematizirajo ter 
prenašajo v nove situacije; razvijajo tudi svoje osebnostne, socialne in spoznavne kompetence 
(prav tam). Pogovor mora biti vsebinsko jasno grajen, vezan glede na cilje, jezikovno 
kakovosten in razločen ter dovolj glasen (prav tam). V šoli poznamo vsakdanji pogovor, 
pogovor, ki je vezan na ponavljanje in preverjanje, in učni pogovor, katerega namen je učence 
naučiti nekaj novega (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 119). 
 
Blažič idr. (2003, str. 257) razlagajo, da pogovor tvorijo točno določeni deli: dražljaji ali pobude 
(ki so načeloma v obliki vprašanj), odgovori ali reakcije in dialoške spodbude, kamor uvrščamo 
dodatna vprašanja, namige. Nadalje pravijo, da vprašanja vedno izražajo potrebo po odgovoru; 
z didaktičnega vidika so vprašanja ustrezna, ko so (prav tam, str. 257): 

− psihološko ustrezna (prirejena razvojni stopnji, znanju, sposobnostim), 

− metodološko ustrezna, 

− jezikovno ustrezna in pravilno izražena, 

− adekvatna (usmerjena k odgovoru). 
 
Kadar pri pouku uporabljamo metodo pogovora, je zanjo značilen določen postopek 
spraševanja: 1. vprašanje, 2. premor, 3. poziv učenca, 4. premor, 5. odgovor učenca, 6. povratna 
informacija (Tomić, 2002, str. 70). 
 
Blažič idr. (2003, str. 363–364), Tomić (2002, str. 57–62) ter Ivanuš Grmek in Javornik Krečič 
(2011, str. 123–125) govorijo o več vrstah pogovora: 

− katehetična oblika pogovora, 

− sokratovska oblika pogovora, 

− hevristična oblika pogovora, 

− stvarna oblika pogovora, 

− pogovorna oblika verige, 

− debata, 

− metoda 6 x 6, 
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− diskusija, 

− vezana oblika pogovora, 

− prosta oblika pogovora. 
 
Če želimo uporabljati metodo pogovora pri pouku, je nujno, da obstajajo različni podatki, 
pogledi na določeno temo, da se vsak udeleženec izmenično pojavlja v vlogi govorca in 
poslušalca, da se udeleženci med seboj spoštujejo in poslušajo drug drugega, da so strpni do 
drugačnih pogledov, kot je njihov lastni; vsakemu mora biti omogočena pravica, da pove svoje 
mnenje in pomemben je vidik medosebnosti (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 122). 
Pri pogovoru moramo biti pozorni tudi na vidik povratne informacije, ki naj bo stalna in izčrpna. 
Učenca naj obvešča o njegovem napredovanju; predstavlja tudi spodbudo za iskanje novih poti 
do cilja; mora biti prilagojena sogovorniku in ne sme biti vsiljena (Tomić, 2002, str. 70). 
 
3.3.7 Metoda ustnega razlaganja 
 
Za metodo razlage je značilna monološka metoda, kjer govori samo eden – ali učenec ali učitelj 
(Tomić, 2002, str. 55). 
 
Blažič idr. (2003, str. 346) razlagajo, da je metoda razlage primerna zlasti za obravnavanje 
teoretičnih vsebin, katerih učenci sami z lastno miselno in čutno zaznavno aktivnostjo ne bi 
mogli usvojiti. Menijo, da učitelj tako učencem posreduje sistematično urejene strukture, ki jih 
učenci samostojno sprejemajo in dojemajo z lastno aktivnostjo. Poudarjajo tudi, da učitelj s to 
učno metodo učence spodbuja in sproža njihovo miselno aktivnost, čeprav gre pri razlaganju 
za enosmeren proces. Dobra razlaga ni le posredovanje neke končne resnice, ampak tudi aktiven 
stik med učiteljem in miselno aktivnostjo učencev. Poleg tega menijo, da se pri razlaganju 
razvije tudi neverbalna komunikacija, pri kateri učenci s svojo mimiko obraza, držo in gibanjem 
učitelju sporočajo, kako dojemajo razlagano snov, medtem ko učitelj s pozornostjo in 
odzivanjem na neverbalna sporočila učencev razvija in krepi stik z učenci in ga povezuje z 
govornim in negovornim dogajanjem.  
 
Učitelj se za to učno metodo odloči, ko učenci nimajo dovolj predznanja ali je snov čutno 
zaznavno ali miselno težka in bi bile druge učne metode precej manj učinkovite. Poleg tega je 
pri tej učni metodi pozitivno, da lahko učitelj učence motivira in sproti prilagaja proces trenutni 
situaciji (prav tam). Sama učna metoda je precej ekonomična, vendar mora učitelj paziti, da ne 
poteka predolgo, saj lahko učence vodi v pasivnost (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011, 
str. 118).  
 
Poznamo več različnih oblik metode razlage, ki jih lahko razdelimo na naslednje (Tomić, 2002, 
str. 56): 

− teoretično predavanje, 

− pripovedovanje, 

− opisovanje, 

− pojasnjevanje, 
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− razlaganje z uporabo učnih sredstev, 

− predavanje učencev. 
 
Ivanuš Grmek in Javornik Krečič (2011, str. 118) menita, da ima razlaga več prednosti, in sicer 
ima učitelj stik vzpostavljen z vsemi učenci; vsem učencem je tudi na voljo; lahko poudarja 
ključne misli, sistematizira snov in sprotno prilagaja trenutni situaciji. Kot negativne značilnosti 
razlage navajata metodično enoličnost; učitelj hitro pride v avtoritativni položaj; učenci lahko 
postanejo pasivni. 
 
3.3.8 Metode izkustvenega učenja 
 
Marentič Požarnik (2000, str. 125) pravi, da metode izkustvenega učenja upoštevajo, izzivajo, 
utrjujejo posameznikove izkušnje, tako čutne kot čustvene. Kot osrednje metode izkustvenega 
učenja navaja simulacije, igre vlog, socialne igre, strukturirane naloge, telesno gibanje in 
sproščanje. Kot podporne metode izkustvenega učenja navaja opazovanje procesa, terenske 
izkušnje, ekskurzije, metodo primerov, metodo projektov in uporabo avdiovizualnih sredstev 
(prav tam). 
 
Kolb (v Tomić, 1997, str. 100), ki je utemeljitelj izkustvenega učenja, definira to vrsto učenja 
kot proces, v katerem se znanje ustvarja preko transformacije izkušenj. To učenje poteka v štirih 
fazah: od konkretne izkušnje, preko razmišljujočega opazovanja in refleksije, do oblikovanja 
abstraktnih konceptov in generalizacij in do preizkušanja novih ugotovitev v določenih 
razmerah – gre torej za učenje kot proces, ki temelji na izkušnji oz. njenem preoblikovanju 
(prav tam).  
 
Marentič Požarnik (2000, str. 126) pravi, da mora imeti učitelj za načrtovanje in izvajanje 
izkustvenega učenja veliko znanja in prožnosti za prilagajanje. Dodaja, da mora znati ustvariti 
primerno klimo in najti ravnovesje med usmerjanjem udeležencev in dopuščanjem njihove 
samoiniciative. Po njenem izkustveno učenje poteka v naslednjih fazah:  

− načrtovanje, učne izkušnje (pripravljenost udeležencev), 

− uvodna faza (navodila, ustvarjanje vzdušja), 

− faza aktivnosti (pozorno spremljanje procesa), 

− faza analize (vodja jo usmerja z vprašanji), 

− faza povzetka in transfera (povezava s cilji, kaj so udeleženci pridobili), 

− faza ovrednotenja (kaj je bilo dobro in kaj bi se dalo izboljšati). 
 
3.3.9 Problemska metoda 
 
Marentič Požarnik (2000, str. 78–80) razlaga, da problemska metoda temelji na psiholoških 
teorijah učenja in glede na njih obstajajo trije osnovi načini reševanja problemov: po metodi 
poskusov in napak (ko je problem nepregleden, ni predznanja ali kadar pri običajnem reševanju 
pride do zastoja), z nenadnim vpogledom (pomembna vloga podzavestnih procesov, nenadni 
vpogled poteka po fazah: preparacija, inkubacija, iluminacija in verifikacija) in s postopno 
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analizo (gre za algoritmično reševanje). Dodaja, da so učenci v takšni dejavnosti najbolj 
miselno aktivni in znanje pridobivajo z lastno aktivnostjo. 
 
Blažič idr. (2003, str. 375) pojasnjujejo, da se pri problemski metodi učenci upirajo na znanje, 
ki ga že imajo in ga uporabijo za to, da najdejo rešitev za nov problem – tako pridobivajo novo 
znanje z odkrivanjem oziroma razvijanjem novih postopkov, s katerimi lahko pridejo do rešitve 
problema. Razlagajo, da je izhodišče aktivnosti torej problem. Kot opisujejo, gre torej za stanje, 
ki ga učenec na doslej znani način ne zna rešiti. Problemska metoda se načeloma nanaša na 
problemske situacije; to so resnična ali didaktično prirejena problemska stanja, ki jih učitelji 
pripravijo za učence (prav tam).  
 
Pri problemski učni metodi je smiselno omeniti tudi pojem problemski pouk, o katerem piše 
Strmčnik. Razlaga namreč, da lahko problemsko naravnani pouk razumemo v dvojnem 
pomenu: kot učno metodo (o kateri je govora zgoraj) in kot didaktično načelo (Strmčnik, 2010, 
str. 107). V okviru didaktičnega načela je problemskost vključena v celovito vzgojno-
izobraževalno komunikacijo, za problemsko metodo pa je značilno, da imajo učenci opravka z 
nerutinskimi problemskimi nalogami (prav tam). Za problemski pouk je značilno, da je 
problemskost pogosto izražena v manjši meri, manj izrazito kot pri problemski metodi, in da je 
pogosto povezana z neproblemskimi učnimi situacijami (prav tam). Sam problemski pouk torej 
lahko tvorijo (še posebej enostavne) učne vsebine, ki se jim lahko zagotovi večjo zahtevnost z 
bolj problemskimi učnimi pristopi (prav tam, str. 99). Tako lahko recimo namesto seznanjanja 
učencev z enostavnimi informacijami uporabimo rebus, didaktično igro ipd. (prav tam). 
Pogosto prav enostavne vsebine, enostavni učni pripomočki in enostavna učna sredstva 
učencem omogočaj reševanje problemov z več vidikov in perspektiv ter hkrati fleksibilnost in 
posploševanje, kar je pri zahtevnejših učnih vsebinah (in pripomočkih ter učnih sredstvih) 
pogosto precej težje (prav tam). 
 
Strmčnik (prav tam, str. 9–11) izpostavlja problematiko pouka, ki je v današnjem času kljub 
kakovostnejšim učnim pripomočkom, fleksibilnosti učnih načrtov, inkluzivnosti učenja,  
personalizaciji učiteljevega dela itd. še vedno pogosto zastavljen tako, da imajo učenci pretežno 
informativno znanje, premalo pa so usposobljeni za samostojno razumevanje znanja, njegovo 
samostojno predelovanje, uporabo ipd. Zato poudarja pomen uporabe problemskega pouka, 
kajti miselne sposobnosti in drugi spoznavni procesi se razvijejo le z ustreznim 
funkcioniranjem, kar pomeni, da je zapomnitveno učenje treba nadgraditi z notranje 
razmišljujočim in delujočim učenjem (prav tam, str. 9). Tako govori o problemskem pouku in 
problemsko naravnanem pouku, ki vključujeta visoko stopnjo problemskosti (prav tam, str. 10). 
Ker je pri problemskem pouku problemskost vključena v vse stopnje pouka, razlaga, da sta za 
nižje stopnje smiselna uporaba problemsko naravnanega pouka (za katerega je značilno 
prepletanje problemskega in neproblemskega pouka) in postopen prehod na problemski pouk 
(prav tam). Že problemsko naravnan pouk namreč od učencev zahteva temeljitejše predznanje, 
miselne procese na višjih ravneh in povezovanje znanja predvsem s samostojnim učenjem 
oziroma s posredno vodenim poukom (prav tam, str. 11). Pri problemskem pouku (in pri 
problemsko naravnanem pouku) ne gre toliko za reševanje nekega problema, temveč za 
učenčevo razumevanje izvora in ozadja problema, njegovo identificiranje, reševanje ter 
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reflektiranje. Ker so pri takem pouku aktivirane miselne in vrednotne aktivnosti ter ustvarjalno 
mišljenje in druge pomembne intelektualne sposobnosti, bi moral problemsko naravnan pouk 
postati sestavni del vseh (ne le naravoslovnih kot se rado zgodi) učnih predmetov na vseh 
šolskih ravneh (prav tam). 
 
3.3.10 Metoda didaktične igre 
 
Didaktična igra je igra z določenim namenom in ciljem, ki vsebuje izbrane, usmerjene in 
organizirane vsebine ter pravila in pri učencih spodbuja dejavnosti, ki pomagajo pri razvijanju 
sposobnosti in pri učenju. Ciljev, ki jih skušajo učitelji doseči preko didaktične igre, se učenci 
običajno sploh ne zavedajo (Pečjak, 2009, str. 21). Osnovni cilj igre je obvladanje določenih 
stvarnih razmer in osmišljenje različnih vlog in vedenja. Igra je sestavljena iz treh delov: 1. 
motivacije, 2. akcije, 3. refleksije (Tomić, 1997, str. 102).  
 
Z metodo igre lahko osvojimo nekatere pomembne, predvsem socialne veščine (Brečko, 2002, 
str. 101). Pri igri se učenci učijo na naraven način; igra ima vpliv na celosten razvoj otroka. 
Poleg tega spodbuja njegov socialni, spoznavni, gibalni in jezikovni razvoj (Marjanovič Umek, 
1980, str. 176).  
 
3.4 Uporaba različnih učnih metod pri pouku 
 
Našteli smo nekaj klasifikacij učnih metod in opisali nekaj učnih metod, ki se uporabljajo tudi 
pri slovenščini. 
 
Večinsko smo opisali temeljne ali klasične učne metode, ki so v praksi zelo pogoste. Seveda pa 
se pojavljajo različne verzije teh učnih metod (Blažič idr., 2003, str. 399). Nekatere od teh učnih 
metod se uporabljajo že zelo dolgo, vendar so kljub temu še vedno zelo aktualne, saj učencem 
omogočajo, da z lastno aktivnostjo pridobivajo znanje in dosežke na različnih področjih (prav 
tam).  
 
Vse naštete učne metode so aktivne učne metode, pa čeprav se pri različnih učnih metodah 
pojavlja različna učiteljeva in učenčeva aktivnost (prav tam). Če pogledamo širše, lahko te učne 
metode opredelimo tudi kot »praktične«, čeprav se pogosto zgodi, da so učenci miselno aktivni, 
ob tem pa ne opravljajo fizičnega dela (prav tam). Kakorkoli, vsaka učna metoda ima svoje 
značilnosti in nobena samostojno ne zagotavlja kakovostnega poteka pouka — šele v korelaciji 
z drugimi učnimi metodami in učnimi oblikami se kaže vrednost posameznih učnih metod in 
prav ta kombinacija različnih učnih metod in učnih oblik dela je ključ do uspešnega pouka (prav 
tam). 
 
Da lahko učitelj načrtuje učinkovit pouk, je nujno potrebno, da ima široko metodično znanje o 
temeljnih in sodobnih učnih metodah, saj lahko šele ob tem znanju, temeljiti strokovni presoji, 
teoretičnih in izkustvenih utemeljitvah ter z lastno ustvarjalnostjo načrtuje in izvaja pouk, ki s 
korelacijo in izmenjavanjem učnih metod povečuje njegovo pestrost in dinamičnost (Blažič 
idr., 2003, str. 399).  
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Ko se učitelj odloča, katere učne metode bo uporabil pri pouku, mora razmisliti o različnih 
objektivnih in subjektivnih dejavnikih, ki lahko močno vplivajo na izbor učne metode. 
Objektivni in subjektivni dejavniki so opisani in razloženi v nadaljevanju (prav tam, str. 338–
342): 
 
Objektivni dejavniki 
 
1. Vpliv ciljev izobraževanja in vzgojno-izobraževalnega procesa 

 
Izbira učnih metod je načeloma najbolj odvisna od učnih ciljev. Čeprav z učnimi metodami 
uresničujemo cilje, pa le-te niso podrejene ciljem, temveč so z njimi usklajene. Pri metodičnih 
odločitvah je treba upoštevati, kakšni so cilji: 

− po taksonomiji (kognitivni, konativni, psihomotorni, splošni, specifični); 

− po zahtevnosti (materialni, formalni, konkretni, abstraktni); 

− s storilnostnega oziroma normativnega vidika (obvezni, neobvezni); 

− z vidika potreb in motivacije učencev (skladni s potrebami in interesi učencev); 

− z vidika pomena za učence in družbo; 

− z vidika zanimivosti; 

− z vidika uresničljivosti. 
 

2. Vpliv vsebine  
 

Učne metode so zelo odvisne od obravnavane vsebine, saj je vsebina objekt, predmet aktivnosti 
učencev in učiteljev. Pri odločitvah glede učnih metod je treba upoštevati vlogo konkretne 
vsebine in njene značilnosti. Na izbiro učnih metod tako vplivajo naslednje značilnosti vsebine: 

− stvarne znanstvene, metodološke, logične in strukturne značilnosti vsebine (zgoščenost, 
sistematičnost, poglobljenost itd.); 

− vrsta vsebine (konkretno čutno zaznavna, miselna, praktična itd.); 

− ciljna vrednost vsebine (vsebina je cilj ali vsebina je le objekt didaktičnega procesa v 
funkciji doseganja ciljev); 

− privlačnost in motivacijska moč vsebine; 

− psihološke, socialne in vrednostne sestavine; 

− metodični pristopi, ki jih vsebina vsebuje; 

− predznanje, ki ga vsebina zahteva; 

− možnosti učencev za usvajanje vsebine; 

− korelacija vsebine z drugimi vsebinami. 
 

3. Vpliv didaktičnega okolja in drugih objektivnih okoliščin  
 

Na izbiro učnih metod pomembno vplivajo tudi učno okolje, didaktična sredstva in objektivne 
okoliščine izvedbe neke učne metode. 
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Subjektivni dejavniki 
 

1. Vpliv učencev 
 

Učenci so zelo pomembni subjektivni dejavniki, ki vplivajo na to, katere učne metode se odloči 
uporabiti učitelj. Učni proces je namreč namenjen njim, zato morajo biti učne metode izbrane 
primerno razvojni stopnji in konkretnim psihičnim lastnostim učencev. Poleg tega se z učnimi 
metodami povezujejo odnosi, komunikacija, interakcija med učenci in učiteljem ter med učenci, 
zato je ključno, da učitelj tudi z ustrezno izbiro učnih metod poskrbi za ugodne pogoje za 
sodelovanje, ugodno psihično vzdušje ter za splošno kooperativno, kompatibilno in sinergično 
okolje. Učenci prek uporabljenih učnih metod razvijajo lastne metodološke pristope in postopke 
ter se metodološko usposabljajo za lastno samostojno raziskovanje. Učne metode morajo biti 
izbrane tako, da so primerne glede na individualne značilnosti učencev in tudi glede na kolektiv. 

 
2. Vpliv učiteljev 

 
Učitelji morajo biti pri izbiri učnih metod pozorni tako na upoštevanje sebe kot na upoštevanje 
drugih učiteljev, ki pri istih učencih izvajajo izobraževalni proces ali v njem sodelujejo. Ključno 
je, da vsi učitelji (če jih je več) med seboj sodelujejo in stremijo k enakim ciljem. Učitelj mora 
poleg tega pri izbiri učnih metod upoštevati tudi konceptualne pedagoške in didaktične 
značilnosti in usmeritve šole, sam proces pa mora potekati sklenjeno od konceptualne do 
izvedbene ravni. S tem se razvija in oblikuje identiteta šole. Pri izbiri učnih metod je seveda 
pomembno, da dotični učitelj upošteva tudi samega sebe, svoje didaktično in metodično znanje, 
sposobnosti, spretnosti, izkušnje. Pri tem pa se mora zavedati svoje profesionalne in etične 
odgovornosti ter širiti svoje didaktično in metodično znanje.  
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4 UČITELJ KOT VODJA RAZREDA 
 
4.1 Vodeča vloga učitelja 
 
Vse učiteljeve funkcije skupaj lahko poimenujemo z besedo vodenje; ta učiteljeva vloga se 
močno spreminja skozi čas in prostor (Blažič idr., 2003, str. 91). Tako je imel ob koncu 19. in 
v začetku 20. stoletja učitelj vlogo absolutnega vodje, ki je imel vedno prav in mnenje učencev 
pravzaprav ni bilo pomembno; v sodobnem svetu se je ta učiteljeva vloga s hitrim družbenim 
in ekonomskih razvojem, dostopnejšimi kulturnimi vrednotami, vedno daljšim šolanjem, 
razvojem računalnikov in vzgojno-izobraževalnih ved itd. močno zasukala (prav tam). Učitelj 
tako nima več absolutne avtoritete; učencev ne more prisiliti k učenju; lahko jih spreminja tako, 
da z njimi deli vzgojno-izobraževalno moč in jim da možnost sodelovanja pri odločanju (prav 
tam). 
 
Kljub temu pa ima učitelj še vedno določeno stopnjo avtoritete (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 
54): 

− učitelji imajo tako pozicijsko avtoriteto, ker so formalno odgovorni, da izpolnijo 
vzgojno-izobraževalne cilje – torej, so na poziciji, da učence vodijo; slednji pa imajo 
dolžnost, da jim sledijo, 

− avtoriteto imajo, ker imajo več znanja, več izkušenj kot učenci, 

− kako učinkovita je ta avtoriteta in kakšne učinke bo imela na učence, je odvisno 
predvsem od tega, kako jo učitelji uveljavljajo prek svoje osebnosti. 

 
Čeprav so učitelji v poziciji, da učence vodijo, je smiselno, da to vlogo v določenih segmentih 
prepustijo tudi učencem. Učenci so pogosto pri vodenju ali sovodenju zelo uspešni; to se kaže 
v motiviranosti za delo, v kakovosti ter trajnosti pridobljenega znanja; ob tem se pri učencih 
razvijajo delovne navade, kognitivne in ustvarjalne zmožnosti. Učenci začnejo poglabljati 
vrednote, s čimer osebnostno rastejo (Blažič idr., 2003, str. 91–92). Učitelj ima zato lahko 
vodečo vlogo, vendar mora biti ta osnovana na demokraciji; učenci morajo biti čim bolj 
samostojni in spontani. Zelo dobro je, če učitelj preko dobro vodenega pouka učence pripelje 
do samovodenja razreda. Ključni pri tem so dobri odnosi (prav tam). 
 
4.2 Naloge učitelja 
 
O tem, kako pomembna je učiteljeva vloga v vzgojno izobraževalnem procesu, govori splošno 
sprejeto načelo: ''Dobra šola stoji na dobrem učitelju'' (Novak, 2005, str. 39). 
 
Žagar (2009, str. 128) pravi, da je učitelj vodja razreda in ima številne zelo pomembne funkcije. 
Razlaga namreč, da je učitelj načrtovalec vzgojno-izobraževalnega procesa (načrtovanje 
različnih učnih metod, sredstev, načinov doseganja učnih ciljev), je organizator pogojev dela 
(objektivne pogoje dela usklajuje z učnimi cilji, učnimi metodami, sredstvi, aktivnostjo 
učencev, ostalimi delavci na šoli ipd.), je ocenjevalec doseženih učnih rezultatov. Poleg teh 
osnovnih funkcij učitelj pogosto opravlja tudi druge funkcije – je razsodnik v raznih sporih; 
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včasih se pojavlja tudi v starševski vlogi (učitelj tako poskuša nadoknaditi primanjkljaj, ki ga 
ima otrok iz primarne družine). 
 
Lahko bi rekli, da je učitelj prenašalec znanja, graditelj učenčevih spretnosti in sposobnosti, 
mentor učenčevega samostojnega učenja in spodbujevalec učenčevih potencialov (Ivanuš 
Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 51). 
 
Čeprav ima učitelj številne vloge, je vzgojno-izobraževalna vloga zagotovo najpomembnejša 
(Kramar, 2009, str. 28). Izobraževalni proces v šoli obsega posredovanje in sprejemanje 
vsebine, kar nato prehaja na razumevanje, usvajanje, obvladovanje znanja in razvijanje 
sposobnosti (prav tam, str. 15). Učiteljeva osebnost in šolska skupnost sta najpomembnejša 
vzgojna dejavnika (uvrščamo ju v skriti kurikulum) (Novak, 2005, str. 39).  
 
V raziskavi, ki so jo izvedli Wright, Horn in Sanders (1997, v Marzano, Marzano in Pickering, 
2003, str. 1), je bilo na osnovi vzorca 60.000 učencev ugotovljeno, da je najpomembnejši 
dejavnik, ki vpliva na učenje in znanje pri učencih, učitelj. Učiteljevo učinkovito vodenje vpliva 
na to, da učenci dosegajo visoke učne rezultate, medtem ko lahko učenci, ki so pod vodstvom 
neučinkovitih učiteljev, dosegajo zelo nizke rezultate (Haycock, 1998, v Marzano, Marzano in 
Pickering, 2003, str. 2). Podobno je ugotovil tudi Marzano (2000, v Marzano, Marzano in 
Pickering, 2003, str. 2) z raziskavo, v kateri je s pomočjo meta-analize preučeval vpliv vodenja 
posameznih učiteljev na učence. V raziskavi, ki so jo izvedli Emmer, Evertson in Anderson 
(1980, v Marzano, Marzano in Pickering,  2003, str. 5) je bilo ugotovljeno, da učinkovito 
vodenje razreda, zlasti na začetku šolskega leta, močno vpliva na to, kako bo potekal pouk skozi 
celotno šolsko leto; poleg tega ima učinkovito vodenje zelo velik vpliv na to, koliko motečega 
vedenja se bo v razredu pojavljalo.  
 
Jones F. J. in Jones S. J. (1998, v Pšunder, 2004, str. 77) sta v raziskavi ugotovila, da samo 7 % 
učiteljev meni, da je vzrok za disciplinske probleme v šoli – ostali učitelji večinoma menijo, da 
je vzrok v družbi in družini; le 12 % jih meni, da so krivi šola, družba in družina. Glede na 
rezultate raziskave bi bilo smiselno poudariti, da je ena ključnih lastnosti, ki jo ima dober učitelj, 
tudi samokritičnost oziroma samozaznavanje. Ravno to, da učitelj pri sebi opaža, kako sam 
deluje in kakšen vpliv ima na učence, mu namreč omogoča, da svoje delo stalno popravlja in 
izboljšuje. 
 
Kubale (2016, str. 29–30) pravi, da naj bi bil učitelj do učencev razumevajoč, empatičen, iskren 
in spoštljiv. Učencem bi po njegovem moral biti na voljo; nuditi bi jim moral dober zgled in 
njihovim težavam nameniti veliko časa; učence bi moral znati pohvaliti; moral bi biti pozoren 
in prijazen, vendar tudi dosleden, jasen in odločen;  učencem bi moral biti naklonjen in dobro 
je, če bi bil optimističen. Glede na raziskave si učenci želijo učitelje, ki so strokovni, naklonjeni, 
spoštljivi, vedri, prijazni, mirni, humani, pristni, pozitivni, pravični, odprti, spontani, 
kooperativni in zagotavljajo varnost (Blažič idr., 2003, str. 93). Učitelj ne sme oziroma naj čim 
bolj redko uporablja oster glas, ukazuje učencem, učence kritizira, jih nadzira, jim ne zaupa, ne 
upošteva njihovih potreb, govori sam in vsiljuje svoje mnenje (Tomić, 2002, str. 27). 
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Od učiteljev se v današnjem času zahtevajo različne spretnosti, aktiven način poučevanja, 
vodenje in usmerjanje učencev in ne le posredovanje snovi. Dobri učitelji tako pripravljajo 
možnosti za aktivno učenje, nudijo podporo in spodbudo učencem pri doseganju ciljev, jih učijo 
samopreverjanja in zapisovanja kritičnih misli, kar nato sami uporabijo pri načrtovanju novih 
učnih procesov; poleg tega stalno spremljajo delo in napredek učencev, zavestno prilagajajo 
svoje vedenje potrebam v danem trenutku, so delavni, organizirani in imajo občutek 
kompetentnosti (Novak, 2005, str. 41–42). Učitelji hodijo za učenci in ne pred njimi, da 
učencem lahko pripravijo okoliščine, jih oskrbijo z učnimi viri, mediji, jih motivirajo. Nato 
učenci samostojno, aktivno rešujejo zadane naloge, učitelji pa vstopajo v proces in delujejo, ko 
učenci samostojno ne zmorejo več (Blažič idr., 2003, str. 92). Dobro je, če učitelji timsko 
sodelujejo z drugimi delavci na šoli, saj jih to omogoča reševanje kompleksnejših nalog, 
oblikovanje učinkovitejšega in bolje načrtovanega pouka, lažje je sistematično opazovanje 
učencev, lažjo prostorsko in časovno organizacijo. Lažje je tudi zagotoviti varnost in omogočati 
bolj poglobljeno evalvacijo, analizo in vrednotenje (Novak, 2005, str. 43–44). 
 
Kot smo že omenili (vendar bomo zaradi pomembnosti zopet), je pomembno, da so učitelji 
reflektajoči in samokritični do sebe, da se torej zavedajo, kako se v razredu obnašajo, da so 
odprti do učencev, da stalno osveščajo sebe in svoje obnašanje v razredu, da so iskreni, odprti, 
izražajo svoje občutke in tudi občutke učencev, da so direktni in osebni, da svoje lastne 
probleme rešujejo zunaj razreda, da v dialogu z učenci preverjajo njihova predvidevanja in da 
dopuščajo tudi drugačna razmišljanja (Brajša, 2001, str. 66–67). Dober učitelj je tisti, ki se 
stalno izobražuje na strokovnem, pedagoškem, psihološkem in didaktično-metodičnim 
področju in si s tem širi splošno izobrazbo (Kubale, 2016, str. 28).  
 
Da je učitelj dober, torej ima vse zgoraj naštete lastnosti, je zelo pomembno, saj lahko le tako 
vzpostavi z učenci dober, pristen, prijateljski stik, ki temelji na spoštovanju, razumevanju, 
dogovarjanju, kar vpliva na to, kakšni odnosi vladajo v razredu. Dobri odnosi v razredu 
pripomorejo k temu, da učenci bolj aktivno in z večjim zanimanjem sodelujejo pri različnih 
aktivnostih, učitelj pa je bolj motiviran za ustvarjanje zanimivega, aktivnega pouka. Pri takem 
pouku se lažje uresničujejo učni cilji. Poleg tega pa, kot bomo videli v nadaljevanju, prihaja do 
manj motečega vedenja. 
 
4.3 Učiteljeve kompetence 
 

Kompetentnost definiramo kot skupek različnih pričakovanj do posameznika, da bo dosegel 
določen cilj (Lamovec, 1994, str. 69). Vpliva na to, ali bo posameznik naredil določeno stvar, 
koliko truda bo vložil vanjo in koliko časa se bo ukvarjal z njo (Novak, 2005, str. 46). 
 
Učitelj poleg vsebinskih znanj potrebuje kompetence še z drugih področij – npr. didaktike, 
pedagogike, psihologije. 
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Peklaj (2006, str. 25–28) navaja naslednje kompetence, ki naj bi jih imel vsak učitelj: 

− učinkovito poučevanje (učitelj je podkovan s strokovnim znanjem, znanjem o razvoju 
učencev, pozna didaktične zakonitosti, zna načrtovati, izvajati in vrednotiti šolski 
proces, pozna dokumente s področja vzgoje in izobraževanja, uporablja različne učne 
metode, strategije, oblike dela pri pouku, spodbuja aktivno, projektno in raziskovalno 
učenje, sodeluje v timih z drugimi strokovnimi delavci, spodbuja medpredmetno 
povezovanje), 

− vseživljenjsko učenje (učitelj z različnimi učnimi metodami motivira učence, spodbuja 
razvijanje komunikacijskih in socialnih veščin, uporablja IKT, spodbuja razvoj 
fleksibilnosti in vztrajnosti, učence uči strategije učenja), 

− vedenje in komunikacija (učitelj učinkovito komunicira z učenci, ustvarja dobre odnose 
z njimi, se z učenci dogovarja, oblikuje jasna disciplinska in vedenjska pravila, se sooča 
z nedisciplino v razredu, ustvarja pozitivno učno okolje, razume in ceni različnost, pri 
učencih odkriva močna in šibka področja ter se po potrebi za pomoč učencem povezuje 
z različnimi strokovnjaki), 

− preverjanje, ocenjevanje in spremljanje napredka učencev (učitelj na različne načine 
spremlja napredek vsakega učenca, uporablja različne načine ocenjevanja, učence 
spodbuja, starše učencev obvešča o napredku, spodbuja odprtost do drugih kultur, se 
povezuje z drugimi strokovnimi delavci, je aktiven član lokalne skupnosti, načrtuje, 
spremlja in vrednoti svoj poklicni razvoj, pri delu spoštuje etnična načela in zakonska 
določila). 

 
Pomembno je, da se učitelj pri svojem delu počuti kompetentnega in tudi je kompetenten, saj 
se tako ne drži vedno nekih preverjenih idej in pristopov, ampak svoje delo načrtuje primerno 
svojemu razredu in posebnostim, zanimanjem in potrebam svojih učencev ter ustvarja tak pouk, 
od katerega tako on sam kot tudi njegovi učenci odnesejo največ kar možno. 
 
4.4 Avtonomija učitelja 
 
''Učiteljeva avtonomija je svobodna in samostojna izbira didaktičnega koncepta učenja in 
poučevanja, izbira učne metode in tehnik ter oblik dela'' (Novak, 2005, str. 48). Seveda 
samostojna izbira pristopa in strategij ni lahka izbira, ampak so sodobni učitelji sposobni, 
kompetentni in razmišljujoči, zato je najbolj smiselno, da imajo sami lasten način dela, saj 
najbolje poznajo okoliščine. Poleg tega avtonomija pri vodenju razreda ne pomeni, da bodo 
učitelji na novo izumljali strategije in postopke, ampak da bodo razmislili o že obstoječih in jih 
še dodatno prilagodili sebi in svojim učencem (Pšunder, 2011, str. 67); poleg tega se v šolah 
spodbuja timsko sodelovanje, ki lahko učiteljem olajša načrtovanje, saj tega opravijo ob pomoči 
sodelavcev. 
 
Lepo primerjavo, ki ponazarja učiteljevo avtoriteto, poda Scarpaci (2007, v Pšunder, 2011, str. 
67): učitelj je kot slikar. Na voljo ima enake materiale kot ostali slikarji, vendar samostojno 
izbere čopič, barvo, platno itd., da naredi lastno umetnino –učitelj torej izbere lastne strategije, 
s katerimi vodi učence do samostojnih, odgovornih, razmišljujočih osebnosti.  
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Ključna kompetenca učiteljeve avtonomije je, da si vzame čas za refleksijo postopkov in 
strategij, določi možnosti in sredstva, ki mu bodo pri tem pomagala in se nato na osnovi vedno 
novih izkušenj trudi, da bo stvari vedno bolje izvajal (Williams, 2009, v Pšunder, 2011, str. 67; 
Pšunder, 2011, str. 68). 
 
4.5 Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa 
 
Načrtovanje in priprava sta v izhodiščni fazi vsakega delovnega procesa in to velja tudi v šoli, 
pri pouku, kjer gre za zahteven in obsežen vzgojno-izobraževalni proces, ki temelji na 
didaktičnih zakonitosti in spoznanjih in znotraj katerega se srečamo s številnimi psihičnimi in 
socialnimi procesi (Blažič idr., 2003, str. 401). Ta proces se neprestano spreminja; različne so 
tudi vsebine, pogoji in cilji; vse te okoliščine je potrebno upoštevati pri oblikovanju in 
načrtovanju tega dokaj zapletenega procesa (prav tam). Načrtovati učno delo torej pomeni 
narediti didaktično-metodično členitev učnega procesa in narediti vse, kar je potrebno, da bo 
proces tekel sistematično in organizirano po načelih didaktične teorije, saj se tako tudi 
izognemo improvizaciji in rutinskemu delu (Novak, 2005, str. 50).  
 
4.5.1 Načrtovanje 
 
Načrtovanje obsega pripravo vzgojno-izobraževalnih programov, učnih načrtov, izdelavo letnih 
delovnih načrtov in izdelavo priprav za manjše vsebinske in procesne dele procesa (prav tam); 
učitelj v okviru načrtovanja preučuje subjekte (učenci in drugi izvajalci), sestavine (cilji, 
vsebine, didaktično okolje) in okoliščine (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 93). 
Načrtovanje je smiselno, ker nas vodi k racionalizaciji. Omogoča nam hitreje priti do cilja in 
nam zagotavlja varnost, kajti četudi ne pridemo do cilja, nam analiza pomaga odkriti, kaj je bil 
vzrok, da cilj ni bil dosežen in kaj spremeniti, da bomo do cilja naposled prišli (Guzelj, 2001, 
str. 205–206). Zelo pomembno je, da smo pri načrtovanju pozorni na vse dejavnike (npr. kraj 
šole), saj lahko le tako načrtujemo, da se bo načrtovano tudi uresničilo (prav tam).  
 
Načrtovanje mora zajemati zunanjo organizacijo, kamor spadajo okolje šole, oprema učilnice, 
urnik, učni načrt, čas pouka, in notranjo organizacijo, kamor spadajo učne metode, učne oblike, 
učni pripomočki, učne strategije in artikulacija učnega procesa. Učitelj s poznavanjem notranje 
in zunanje organizacije načrtuje in izvaja pouk (Kubale, 2016, str. 45).  
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Slika 3: Povezanost zunanje in notranje organizacije pouka 

 
Vir: Kubale, 2016, str. 45 
 
Le s temeljitim premislekom vseh pogojev določenega razreda lahko učitelj načrtuje tak pouk, 
ki bo ustrezen za njegove učence in bo izvajanje takega pouka prineslo učencem kar največ 
različnih znanj in spretnosti. 
 
4.5.2 Priprava 
 
Ko govorimo o načrtovanju vedno posledično govorimo tudi o pripravi, saj ta vključuje vidike, 
cilje in strategije našega načrtovanja. Priprava je dejansko premišljeno predvidena 
konkretizacija in izpeljava didaktičnega koncept do neposredne izvedbene ravni (Blažič idr., 
2003, str. 402). Priprava skladno s teoretičnimi izhodišči, pogoji dela in usmeritvami oblikuje 
neke konkretne učne situacije. V njej se prepletajo teoretično didaktično, področno znanje, 
učiteljeve izkušnje na praktičnem področju ter subjektivni in objektivni dejavniki (prav tam). 
Vsaka priprava se prične z analiziranjem teorije in njenih usmeritev, analizo ciljev, vsebin, 
didaktičnih sredstev, analizo subjektov in širše okolice. Na osnovi ugotovitev tako imenovane 
didaktične analize učitelj nato oblikuje svoje odločitve glede didaktičnega pristopa, ciljev, 
vsebine, učnih metod in same organizacije (prav tam, str. 418). Poznamo več vrst priprav, in 
sicer globalne (obsegajo celoten vzgojno izobraževalni proces), vmesne (obsegajo tematske 
sklope) in sprotne (določajo konkretno izvedbo določene didaktične enote) (prav tam, str. 405). 
 
Načrtovanje ima pomembno vlogo, saj učiteljem omogoča jasno in podrobno razmišljanje o 
načinu učenja in učnih metodah, ki bi bile najbolj primerne za doseganje nekih ciljev v 
določenem razredu (Kyriacou, 1997, str. 31). Pri načrtovanju si tako učitelji lahko vzamejo čas 
in vse natančno premislijo (upoštevajo recimo preventivni vidik načrtovanja, da se predhodno 
izognejo motečemu vedenju). Poleg tega je načrtovanje izredno koristno tudi v času pouka, saj 
je točno zabeleženo, katera aktivnost sledi kateri; učitelji svoje razmišljanje posvetijo 
vzdrževanju učinkovitosti in uspešnosti; aktivnosti zaradi načrtovanja gladko potekajo (ker so 
določene že vnaprej); prav tako se učitelji lahko lažje časovno orientirajo (prav tam). Ko učitelj 
dela pripravo, mora misliti na vse, kar bo med učno uro potreboval in na vse, kar se bo dogajalo. 
Z dobro pripravo lahko učitelj vodi kakovosten pouk, je nanj pripravljen, ima zaradi dobrega 
načrtovanja čas usmerjati pozornost na učence. Poleg tega imata skrb in prizadevanje, ki ju 
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učitelj vloži v pripravo, pogosto izjemno pozitiven učinek na učence, saj imajo občutek, da 
učitelju ni vseeno, kaj se bodo učili (prav tam). Če je pouk dobro načrtovan in si aktivnosti lepo 
sledijo, so učenci običajno zainteresirani za delo; poleg tega aktiven pouk zmanjša verjetnost 
motečega vedenja. 
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5 VODENJE RAZREDA 
 
5.1 Opredelitev pojma vodenja razreda  
 
Vodenje razreda se v tuji literaturi pogosto zamenjuje s pojmom razredni managament. Gre za 
pojem, ki opredeljuje dejavnosti, povezane z disciplino, vendar ne le na ravni ukrepanja ob 
kršitvah, temveč gledano širše (Pšunder, 2004, str. 19). 
 
Včasih se je vodenje razreda povezovalo z izvajanjem oblasti nad učenci in pričakovalo se je, 
da bodo učenci počeli točno to, kar jim reče učitelj. A v sodobnem učnem sistemu je vodenje 
razreda veliko več (prav tam). Gre namreč za strategije, ki jih uporablja učitelj, da ustvarja 
pozitivno, delovno, skrbno, motivirajoče in skladno okolje, ki spodbuja učenje, preprečuje 
moteče vedenje in učencem omogoča razvijanje na socialnem in čustvenem področju (prav tam, 
str. 19). 
 
Trije cilji vodenja razreda (Woolfolk, 2002, str 388–391): 

− izboljšanje učenja v šoli (več efektivnega učenja), 

− razvoj sodelovanja med učenci, 

− razvijanje samovodenja pri učencih. 
 
Naštete cilje učitelj lahko doseže, če ustvarja aktiven, zanimiv, doživljajski pouk in je poleg 
tega usmerjen v želje in potrebe učencev, ustvarjanje spodbudnega in motivirajočega učenja, v 
odnose med učenci, reševanje konfliktnih situacij in skupno oblikovanje ter upoštevanje pravil. 
Učitelj naj bo pri vodenju razreda sproščen, samozavesten; navodila in razlago naj poda jasno 
in učencem primerno; učence naj aktivno vključuje v pouk, jih spoštuje in spodbuja njihov 
razvoj; pripomočki naj bodo učinkovito izrabljeni; začetki ure naj bodo točni in neprisiljeni; 
pozornost in vključevanje učencev naj učitelj ohranja celotno uro; prav tako naj bodo redne 
povratne informacije (Kyriacaou, 1997, str. 19–20). Učitelj naj se drži časovnega okvirja ter 
tempo vzdržuje in prilagaja v celotnem procesu; na koncu naj uro učinkovito zaključi (prav 
tam).  
 
5.2 Razmerje med disciplino in vodenjem razreda 
 
Wisem in Hunt (2008, v Pšunder, 2011, str. 20) pravita, da se pojma vodenje in disciplina 
razlikujeta, vendar pa obstaja med njima tesna vez. Torej, kot navajata, učitelji uporabljajo 
disciplinske pristope z namenom, da se odzivajo na vedenjske probleme. Ko to počnejo, 
pravzaprav vodijo razred. Učitelji se med vodenjem razreda srečujejo z mnogimi težavami pri 
obvladovanju učencev, z reševanjem neštetih disciplinskih problemov v številnih 
nepričakovanih situacijah – da pa bi učitelj lahko nemoteno poučeval, mora v razredu ustvariti 
red (prav tam, str. 22). 
 
Pšunder navaja izsledke raznih raziskav (Cotton, 1992 in Sugarman, 1993, v Pšunder, 2004, str. 
68), v katerih je bilo ugotovljeno, da učitelji porabijo kar polovico časa v razredu za pripravo 
učencev na pouk, reševanje motečega vedenja in individualno obravnavo problemov 
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posameznikov. Za uspešno vodenje razreda so potrebna določena teoretična znanja (tudi s 
področja discipline); zelo veliko pri vodenju razreda pomenijo izkušnje (Pšunder in Dečman 
Dobrnjič, 2010, str. 47). 
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6 DISCIPLINA 
 
6.1 Opredelitev pojma disciplina 
 
Slovenski etimološki slovar definira disciplino kot izpeljanko iz latinske besede discipulus, kar 
pomeni učenec; današnji pomen discipline pomeni predvsem podrejanje nekemu redu, 
predpisom (Snoj, 1997, str. 92). 
 
Pedagoška enciklopedija razlaga pojem disciplina kot nek red, ki ne temelji na osnovi slepe 
poslušnosti in strahu, ampak temelji na ideji, da je takšno stanje potrebno za ugodno življenje 
in delo posameznika v neki skupnosti. Kot pravo pedagoška enciklopedija razume zavestno 
disciplino in kot najvišjo raven discipline samodisciplino (Pedagoška enciklopedija, 1989, str. 
134–135). Popolna zavestna delovna disciplina se imenuje samodisciplina. Gre za uravnavanje 
lastnega ravnanja in delovanja v skladu z normami brez nadzora in zunanje prisile (prav tam, 
str. 320). Torej, ko v vsakdanjem življenju govorimo o disciplini, imamo v mislih obnašanje 
ljudi in upoštevanje nekih delovnih in vedenjskih družbenih norm. Težave pa nastanejo, če se 
te norme kršijo in se pri tem posamezniku ali družbi škodi (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 55). 
Disciplina in kaznovanje se pogosto pojavljata kot sopomenki, kar disciplini pripisuje negativen 
predznak. Scarpaci (2007, v Pšunder, 2011, str. 17) pojasnjuje, da ima disciplina negativen 
predznak, ko se vzpostavlja na ravni kaznovanja – torej vsiljevanju reda. Pozitiven predznak pa 
ima, ko spodbuja razvoj odgovornosti in stremi k oblikovanju samodiscipline.  
 
V magistrskem delu se bomo posvetili disciplini, s katero se srečujemo v šolah, saj je 
uresničevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev možno le, če so pogoji primerni, kar pa dosežemo 
z disciplino. Če se te pogoje krši, je potrebno disciplinsko ukrepanje.  
 
Pri pedagoškem delu je ključno vprašanje, kako doseči zavestno disciplino oziroma 
samodiscipliniranje pri učencih (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 56). Tako se disciplina včasih 
dojema kot (prav tam): 

− sredstvo za doseganje nekih norm in pravil – torej, če želijo učenci doseči vzgojno-
izobraževalne cilje šole, morajo upoštevati norme, pravila; 

− cilj, da oseba (ali v našem primeru učenec) doseže stopnjo, ko upošteva norme in je 
samodisciplinirana. 

 
Peček Čuk in Lesar (2009, str. 56) pravita, da je pot do cilja dolga. Najprej mora na učenca 
delovati neka oseba (npr. učitelj), ki ima avtoriteto in na učenca vpliva z določenimi pravili, mu 
postavlja meje, se odziva na moteče vedenje učenca. Razlagata, da z razvojem učenci vse bolj 
dojemajo pravila in norme učitelja kot svoje in tako se zunanja disciplina počasi spreminja v 
notranjo – vendar pa cilj discipline ni le ponotranjenje učiteljeve, starševske itd. avtoritete, 
temveč takrat, ko je oseba zmožna na osnovi spoštovanja etičnih principov neodvisno odločati 
o konkretnih moralnih dejanjih. 
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6.2 Moteče vedenje 
 
V šolah se pogosto srečamo s tako imenovanim motečim vedenjem oziroma izstopajočim 
vedenjem. Pri motečem vedenju gre za kršitev želenega oz. pričakovanega, torej za kršitev neki 
skupnih (šolskih) pravil. Takšno vedenje je moteče za okolico (starše, učitelje, vrstnike …) 
(Kobolt, 2010, str. 117). Seeman (2000, v Pšunder, 2004, str. 65) moteče vedenje definira kot 
vedenje, ki moti učitelja in učence. Ni mogoče postavljati absolutnih kriterijev o tem, kaj 
konstituira neprimerno vedenje v šoli, saj je vedenje težko opredeliti kot neprimerno, ne da bi 
upoštevali njegove okoliščine (Pšunder, 2003, str. 30). Vedenje je označeno kot primerno ali 
neprimerno glede na perspektivo posameznika, ki vedenje ocenjuje; v šolskem prostoru se 
neprimerno vedenje navadno nanaša na perspektivo učiteljev (prav tam). Tako je lahko 
določeno vedenje moteče, neprimerno samo s perspektive učitelja, saj učenci običajno ne 
izzivajo učiteljev javno – pogosto se moteče ali neprimerno vedenje kaže kot ignoriranje ali 
nevpadljivo nasprotovanje učitelju (Pšunder, 2011, str. 25). Moteče vedenje se pojavlja v 
različnih oblikah in na različnih stopnjah, vendar je zanj značilno predvsem to, da do motečega 
vedenja vedno pride v socialni interakciji (Vec, 2011, str. 127).  
 
Scarpaci (2007, v Pšunder, 2011, str. 25–26) moteče oziroma neprimerno vedenje deli na 
kategorije, vzroke in tipe: 
 
Kategorije: 

− igrano vedenje – notranja čustva, napetosti se pokažejo navzven; gre za fizično nasilje, 
ki je usmerjeno proti drugim; 

− umik – vključuje nasprotovanje in izmikanje določenim odgovornostim. 
 

Tipi: 
− moralen (laganje, goljufanje ...), 

− oseben (oseba čustveno ali fizično prizadene drugega), 

− legalen (kršenje pravila, zakona), 

− nevarno neprimerno vedenje (gre za izpostavitev sebe ali drugega možnim fizičnim 
poškodbam), 

− neprimerno vedenje, povezano z vzgojo in izobraževanjem (oseba neprimerno vpliva 
na lastno učenje ali učenje drugih). 

 
Vzroki: 

− frustracija (ko učenec nima nadzora ali ima malo nadzora pri reševanju težave), 

− konflikti, 

− pravila. 
 
Vzrokov za moteče vedenje je lahko veliko. Lahko so povezani z učencem, njegovo družino, 
skupnostjo, učiteljevim delom v razredu ... Učitelj zelo težko spreminja vzroke, ki so povezani 
z učencem, družino in skupnostjo; večji vpliv ima pri vzrokih, ki so povezani z njim in s šolo 
(Pšunder, 2011, str. 27). Pomembno je, da se učitelj zaveda svojega vpliva in uporabi svoja 
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znanja o tem, kako se spodbuja in zavira moteče vedenje, kajti če je učitelj nedosleden, preveč 
popustljiv, prestrog, nezanimiv, ne posveča pozornosti socialnim odnosom in ne upošteva 
potreb učencev, lahko namreč še poveča stopnjo motečega vedenja (prav tam). Poleg tega so 
dejavniki, ki vplivajo na moteče vedenje pri učencih med drugim tudi učiteljeva priprava na 
pouk, kaj učitelj razume kot uspeh in neuspeh, koliko učitelj pričakuje od učencev, kakšen je 
njegov stil poučevanja in kakšna je raven diferenciacije (prav tam, str. 49). 
 
O tem, katera dejanja se sploh razumejo kot moteče vedenje, je bilo izvedeno zelo veliko 
raziskav. Bruce in Murray (1993, v Pšunder, 2004, str. 66) sta v raziskavi, izvedeni v Avstraliji, 
ugotovila, da se v razredu soočajo s številnimi manjšimi problemi, kot so oviranje drugih 
učencev, lenoba, izogibanje delu in neumestno govorjenje. Berkowitz, Hyman in Lally (1984, 
v Pšunder, 2004, str. 66) so s pomočjo celotnega šolskega osebja izvedli raziskavo, pri kateri 
so oblikovali sedem temeljnih kategorij motečega vedenja s pomočjo celotnega osebja. 
Navedli so naslednje kategorije: 

− kljubovanje (neupoštevanje navodil, preklinjanje, povzročanje hrupa, zapuščanje 
razreda brez dovoljenja ...), 

− uničevanje šolske lastnine (metanje smeti, grafiti, metanje predmetov ...), 

− nezakonite aktivnosti (kraje, izsiljevanje, igre na srečo, uporaba in prodaja drog ...), 

− napad ali zloraba (vse vrste fizičnega, besednega ali spolnega nasilja), 

− pretepi med učenci (fizično ali besedno nasilje), 

− aktivnosti, ki ovirajo šolsko delo (nedokončane naloge in domače naloge, klepetanje, 
nepripravljenost, hrup, zapuščanje razreda brez dovoljenja ...), 

− kršitve šolskih pravil (kajenje, hrup, zamujanje, zapuščanje šole brez dovoljenja, 
preklinjanje, neopravičeno izostajanje ...). 

 
Kyricaou (1997, str. 104–105) kot najbolj pogosta vedenja po navedbah učiteljev našteva: 
klepetanje in skakanje v besedo, povzročanje hrupa (s kričanjem, vpitjem, treskanjem ...), 
nepozornost, pozabljanje domačih nalog, sprehajanje po razredu brez razloga, nagajanje 
sošolcem in zamujanje pouka; kot vzroke za ta vedenja navaja dolgočasje, dolgotrajni miselni 
napor, neprimerno težavnostno stopnjo, slab medsebojni odnos, nizko vrednotenje svojih 
sposobnosti, negativen odnos do učenja in neprimerno vedenje, na katerega učitelj ni odreagiral. 
 
Raziskava, izvedena v Sloveniji (Pšunder, 2003, str. 35–37), podobno kot druge raziskave 
ugotavlja, da je večina motečih vedenj zmernih in da so v šolah najpogostejša moteča vedenja 
tista, s katerimi učenci motijo pouk (klepetanje, neumestno komentiranje, pozabljanje 
naročenega materiala, malomarno opravljanje domačih nalog, zapuščanje sedežnega prostora, 
povzročanje hrupa, glasno brskanje po torbi, pripombe, skakanje v besedo, smejanje, hihitanje). 
Kot najbolj moteča so učitelji in učenci navedli tista, ki vključujejo neprimerne odnose.  
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6.3 Preventivna disciplina 
 
Pšunder (2011, str. 32) razlaga, da danes velja, da se je boljše izogniti disciplinskim problemom, 
preden pride do njih – a v preteklosti ni bilo tako. Kot pravi, se je potreba po preventivnih 
ukrepih občasno pokazala že prej, vendar pa je dejanska uporaba v praksi in interes zanjo 
narasel šele v zadnjih desetletjih. Nadalje pojasnjuje, da je tako preprečevanje disciplinskih 
težav obrnilo pozornost od discipliniranja k vodenju razreda, ki po definicijah sodobnih 
avtorjev vključuje strategije za zanimivo učenje in poučevanje z ustvarjanjem prijetnega, 
sodelovalnega in ustvarjalnega okolja, kar pa so ravno strategije, ki se povezujejo s 
preventivnim delovanjem. Namen preventivne discipline je namreč izognitev možnim 
disciplinskim problemom (Pšunder, 2004, str. 106). Učitelj se namreč z dobro pripravo lahko 
izogne marsikateri težki situaciji, saj težavam sploh ne da možnosti, da bi zrasle in postale 
zahtevne za obvladovanje (Peček Čuk in Lesar, 2006, str. 56). 
 
Začetnik preventivnega delovanja je bil Kounin (1970, v Pšunder, 2004, str. 106–110; v 
Pšunder, 2011, str. 160–164; v Woolfolk, 2002, str. 403–405), ki je v raziskavi, kjer je preučeval 
vodenje učinkovitih učiteljev v razredih brez posebnih problemov in v razredih neučinkovitih 
učiteljev, kjer je vladal kaos, ugotovil, kaj ločuje učinkovite in neučinkovite učitelje. Bistveno 
razliko je zaznal v tem, kako učitelji preprečujejo pojavljanje disciplinskih problemov in kaj 
naredijo, ko se v razredu pojavijo majhni problemi, ki se potem lahko stopnjujejo. Enako so 
potrdile tudi novejše raziskave (Emmer in Evertson, 1981 in Evertson, 1988, v Woolfolk, 2002, 
str. 404).  
 
Če se med načrtovanim vodenjem razreda pouka pojavijo težave, lahko učitelj zopet vzpostavi 
red z določenimi strategijami (opisane v nadaljevanju). Toda strategije ne pomagajo narediti 
reda, če red kot sam sploh ni načrtovan (Kounin, 1970, v Burden, 1995, str. 47–49). Bistveno 
je torej, da ima učitelj pripravljen dober načrt dela in nato pravočasno ukrepa ob pojavu 
najmanjšega motečega vedenja, preden to postane bolj intenzivno (prav tam). 
 
Kounin (1970, v Pšunder, 2004, str. 107; Pšunder, 2011, str. 161; Woolfolk, 2002, str. 403–
406) je preventivno področje delovanja razdelil na štiri velike skupine: 

− Ohranjanje tekočega poteka ure ali menedžment tempa. Učitelj mora že vnaprej 
točno vedeti točno, kaj bo počel, katere pripomočke bo potreboval (in jih imeti 
pripravljene); izogibati se mora nenadnim prehodom med aktivnostmi (to naredi, ko 
pridobi pozornost učencev in ko je večina učencev zaključila prejšnjo aktivnost), dajati 
mora jasna navodila (ki vključujejo tudi časovno omejitev) in učence aktivno 
vključevati v pouk. Poleg tega mora biti učitelj pozoren, da ne porablja za aktivnosti 
več časa, kot je potrebno, in da ne namenja preveč časa za pričetek nove aktivnosti (npr. 
dolgo dajanje navodil). Paziti mora, da pri uri z učenci ne zaide stran od zastavljenih 
ciljev zaradi nepomembnih vprašanj učencev. Učitelj je torej gonilna sila, ki od začetka 
do konca pouka prehaja med aktivnostmi. Poleg tega je pozoren, da med potekom ure 
ne prihaja do nenadnih sprememb, ki prekinejo učni proces. 

− Ohranjanje zanimanja učencev. Učitelj lahko pozornost učencev pridobi s 
spreminjanjem lastnega glasu, z zavzetostjo pri poučevanju, s spreminjanjem načinov 
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poučevanja, kar vključuje uporabo različnih postopkov in učnih metod (npr. barve 
kartice) s premikanjem po razredu (in tudi dovoljevanje učencem, da se premikajo ob 
določenih priložnostih). Nujno je, da učitelj ne posveti vse pozornosti le eni aktivnosti, 
ampak da nadzoruje vse aktivnosti v razredu in spodbuja vse učence. 

− Ohranjanje občutka odgovornosti učencev za učenje. Učitelj odgovornost spodbuja 
na različne načine: sprejema odgovore na vprašanje, zbere več odgovorov, preden pove, 
kateri je pravilen; če učenec ne odgovori v celoti, naj ga spodbudi, da odgovori v celoti; 
učence naj občasno vpraša, zakaj so se izbrali določen odgovor ; popravi naj vse domače 
naloge. Občutek odgovornosti učitelj torej dosega z ''budnostjo'', kar pomeni, da takoj, 
ko dobi pozornost učencev, učence seznani s tem, kaj morajo početi. Poleg tega učitelj 
učinkuje na učence tudi z ''odgovornostjo''. Od vsakega učenca torej zahteva aktivno 
udeležbo in rezultate aktivnosti.  

− Dajanje občutka učencem, da so nadzorovani ali osveščenost. Učitelj naj stoji tako, 
da vidi celoten razred (ima oči na hrbtu). Ko govori z določenim učencem, naj še naprej 
opazuje vse ostale učence. Če učitelj pri učencu/učencih opazi neprimerno vedenje, 
mora sporočiti učencu, da je vedenje opazil in da ni bilo primerno. Bistveno je namreč, 
da učenci vedo, da so nadzorovani. Učitelj lahko učence opozori z besedami ali dejanji 
(npr. pogled učencu). Tehnika opazovanja učitelju omogoča, da hitro ugotovi, kdo 
povzroča moteče vedenje, in poskrbi, da se s problemom soočijo pravi učenci. Učitelj 
naj tako ne dela časovnih napak (predolgo čakanje s posredovanjem) ali cilja napačnih 
tarč (obtoževanje napačnih učencev in dopuščanje, da se krivci izmuznejo). Če se 
naenkrat pojavi več problemov, se je najprej potrebno spoprijeti z najresnejšim. 

 
Po Kouninovem pričetku aktivnega ukvarjanja s preventivno disciplino so bile izvedene 
številne raziskave, ki so učiteljem pokazale, kako pomembno je preventivno delovanje. 
Kouninovo delo so tako raziskovalci nadgradili z različnimi strategijami uspešnega 
preventivnega delovanja, ki so v raziskavah zaznali kot učinkovite. Še preden, pa bomo te 
strategije našteli in opisali, bomo preventivno disciplino razdelili na tri področja. 
 
6.4 Tri temeljna področja preventivnega delovanja  
 
Področje preventivnega delovanja delimo na tri temeljna področja (Peček Čuk in Lesar, 2006, 
str. 57): 

1. Prvo področje se nanaša na ustvarjanje sproščene, spodbudne, prijetne klime; temelji na 
dobrih medosebnih odnosih. 

2. Drugo področje je povezano z učiteljevim načrtovanjem in izvajanjem pouka. 
Pomembno vlogo ima izbira primernih učnih metod, ki učence motivirajo in obenem 
upoštevajo njihove učne in psihološke potrebe. 

3. Tretje področje je povezano z organizacijo, vodenjem razreda; vključuje upoštevanje, 
oblikovanje pravil, ukrepanje ob motečem vedenju ipd. 

 
Ker nas v magistrskem delu zanima vpliv učnih metod na moteče vedenje, se bomo v 
nadaljevanju posvetili drugemu področju preventivnega delovanja, ki je povezano z 
učiteljevimi pripravami na pouk in izvajanjem pouka. Če učitelj namreč želi pri pouku doseči 
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uspeh, mora zelo dobro načrtovati celoten potek pouka. To pa vključuje vse od primernosti 
učne snovi, upoštevanja predznanja učencev, časa, ki ga ima učitelj na voljo, izbire primernih 
učnih metod in oblik in vse do majhnih, vendar pomembnih podrobnosti (pravilno število 
izvodov delovnih listov, velikost črk na delovnih listih, število pripomočkov, ki so na razpolago 
itd.) (Bluestein, 1997, str. 101). Vsekakor mora učitelj pred očmi vedno imeti cilj pouka, ki je 
navaditi učence na samostojno sprejemanje in uporabljanje znanja (Kunaver, 2008, str. 93). 
Učitelj je pri pouku zato, da učence usmerja, drži tempo ure in loči, kaj je delovni nemir in kaj 
nedisciplina. Če so učenci zaposleni z reševanjem problemov, samostojnim ugotavljanjem 
različnih stvari, izpisovanjem podatkov itd., ne bo časa za nemir, klepetanje ali povzročanje 
hrupa s početjem stvari, ki bi jih učenci počeli iz dolgočasja (prav tam, str. 171). 
 
Zelo pomembno je tudi, da učenci sploh vedo, kaj učitelj od njih zahteva. Veliko učiteljev 
učencem namreč pripoveduje, česa ne smejo početi, namesto da bi se osredotočili na to, kaj 
lahko počnejo (Thody, Gray in Bowden, 2000, v Pšunder in Dečman Dobrnjič, 2010, str. 49). 
 
6.5 Preventivne in proaktivne strategije preventivnega delovanja 
 
Pred razdelitvijo preventivne discipline smo omenjali strategije preventivnega delovanja, ki so 
jih raziskovalci razvili po začetnem Kouninovem delu in so jih spoznali kot uporabne.  
 
Preventivne strategije predstavljajo tista vedenja učitelja, ki jih učitelji uporabljajo, da bi 
zmanjšali pojavljanje motečega vedenja pri učencih (npr. pozorno opazovanje učilnice). 
Proaktivne strategije pa so preventivne strategije, ki predstavljajo pozitivne načine vodenja 
razreda (Pšunder, 2011, str. 74). Tako preventivne kot proaktivne strategije pomagajo 
učiteljem, da lahko ustvarijo produktivno, harmonično, prijetno, varno, spodbudno okolje, ki 
pozitivno vpliva na vedenje in delo učencev (prav tam). 
 
Ker je bolj smiselno ukrepati, preden pride do motečega vedenja, je smiselno uporabljati 
preventivne in proaktivne strategije pred reaktivnimi (strategije, ki jih uporabljamo, ko do 
motečega vedenja že pride). Slovenska šolska zakonodaja o preventivnih in proaktivnih 
strategijah piše tudi v zakonih: ''Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, 
svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih 
ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev iz 
2. člena tega zakona'' (Zakon o osnovni šoli, 2006, 60. člen; Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 2007, 60. člen). Cilji 2. člena (prav tam) so, da učenec 
razvija telesen, spoznavni, čustven, moralni, duhovni in socialni razvoj, se razvija v skladu z 
lastnimi interesi in sposobnostmi, razvija odnos do sebe in do drugih ljudi, razvija spoštovanje, 
sodelovanje, sprejemanje, se vseživljenjsko izobražuje, se izobražuje za nadaljnjo 
izobraževalno in poklicno pot itd. 
 
''Kljub potrditvam številnih raziskav o pozitivnih učinkih preventivnih in proaktivnih strategij 
šolska praksa tem premikom še vedno ne sledi dovolj.'' (Pšunder, 2011, str. 35). 
Proaktivne in preventivne strategije delimo na več področij (prav tam, str. 75): 

− načrtovanje šolskega leta, 
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− obvladanje fizičnega prostora, 

− oblikovanje pravil in postopkov, 

− vzpostavljanje dobrih odnosov med učiteljem in učenci, 

− oblikovanje sodelovalne oddelčne skupnosti, 

− partnerstvo med domom in šolo, 

− načrtovanje in izvajanje pouka. 
 
Področja, na katera mora biti učitelj pri načrtovanju in izvajanju pozoren, so naslednja (Pšunder, 
2004, str. 123–129; Pšunder, 2011, str. 149–160): motivacija, učne in psihološke potrebe 
učencev. 
 

− Motivacija učencev za učinkovito učenje in produktivno vedenje 
 
V raziskavi (Pšunder, 2003, str. 35–37) so bila opredeljena različna moteča vedenja. Nekatera 
smo že našteli pri podpoglavju moteče vedenje (klepetanje, skakanje v besedo ipd.) in ta 
vedenja opredeljujejo vedenja, ki motijo šolsko delo. Poleg teh vedenj se pojavljajo tudi 
vedenja, ki sicer ne motijo šolskega dela, ampak učenci zaradi njih ne sledijo pouku; taka 
vedenja so na primer opazovanje okolice, pošiljanje sporočil po razredu, sanjarjenje, 
neopravljene domače ali šolske naloge, tipkanje po telefonu ipd. (Pšunder, 2004, str. 123). Z 
enimi in drugimi vedenji torej učenci ne sledijo učni snovi, učitelji pa se sprašujejo, kako učence 
motivirati, da bodo sodelovali pri pouku (prav tam). Različni strokovnjaki (Emmer in Evertson, 
2009; Jones in Jones, 2010; Savage in Savage, 2010, v Pšunder, 2011, str. 149) pravijo, da je 
med organizacijo in izvedbo pouka ter motivacijo zelo velika povezanost. Tako zanimive, 
poučne, organizirane ure z raznolikimi aktivnostmi nudijo dobro učno okolje, ki je ključno za 
motivirane učence. Ure, ki učencem ponujajo malo priložnosti za sodelovanje in so dolgočasne, 
učencev ne motivirajo za delo. Motivacija je namreč rezultat interakcije osebnostnih potez (npr. 
interesov, stopnje storilnostne motivacije) in značilnosti učne situacije (težavnosti, 
organiziranosti, zanimivosti) (Marentič Požarnik, 2000, str. 184). 
 
Ko govorimo o motivaciji, govorimo o več vrstah motivacije. Tako poznamo zunanjo, ki temelji 
na neki zunanjih dejavnikih oziroma posledicah dejanj (npr. dobra ocena, pohvala, graja); 
poznamo notranjo motivacijo, h kateri v šoli stremimo, saj temelji na lastnih interesih po 
pridobivanju znanja (npr. radovednost, samostojnost, notranja želja po obvladanju česa) in je 
precej trajna. V šoli pa se srečamo še z dvema vrstama motivacije: storilnostno (ki temelji na 
želji po dosežkih, uspehu) in motivacijo obvladanja (ki temelji na ideji, da z dovolj truda lahko 
dosežemo določene rezultate) (Marentič Požarnik, 2000, str. 188–189, str. 194). Učna 
motivacija pa je motivacija, ki vse te motivacije združuje pri pouku – daje učenju intenzivnost, 
zanimanje, pobudo in kakovost (prav tam, str. 184). Učitelj mora vložiti precej truda, 
načrtovanja in premisleka ustvarjanju okolja, ki izpolnjuje potrebe učencev in jih tudi motivira. 
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− Psihološke potrebe učencev 
 
Pri modelih, ki govorijo o psiholoških potrebah, sta pomembna zlasti Dreikursov model 
socialne discipline in Glasserjeva dobra šola. Oba modela namreč izhajata iz predpostavke, da 
okolje ni zadovoljilo psiholoških potreb učencev (Pšunder, 2004, str. 124). 
 
Dreikursov, Grunwaldov in Pepperjev (1982, v Pšunder, 2011, str. 153) model temelji na 
prepričanju, da je vsako vedenje usmerjeno h konkretnemu cilju. Če torej želimo obravnavati 
določeno vedenje, moramo vedeti, kaj je cilj vedenja. Dreikurs, Grunwald in Pepper (prav tam) 
pravijo, da je ključna potreba vsakega posameznika potreba po sprejemanju pripadnosti, ki pa 
je vsak ne doseže z enako mero truda – tisti, ki dosežejo pripadnost, se načeloma ne vedejo 
moteče, tisti, ki je ne, pa se pogosteje izražajo z neprimernim vedenjem, saj na ta način namreč 
skušajo doseči pozornost, pridobiti moč in kontrolo, se maščevati ali pa se umakniti iz situacije. 
Pogosto imajo posamezniki, ki se moteče vedejo, slabo samopodobo, kar lahko izvira iz družine 
ali iz šolskega okolja. Ker imajo nizko samopodobo, menijo, da ne morejo biti uspešni na 
socialno primeren način, ampak to poskušajo doseči na neprimeren način, saj verjamejo, da 
lahko na ta način dosežejo odobravanje v skupini. Ne verjamejo pa, da bi bilo odobravanje 
možno doseči tudi s kakšnim drugačnim, bolj sprejemljivim vedenjem (prav tam). Dreikurs 
pravi, da bo učenec zagotovo spremenil vedenje, če mu bo učitelj pomagal pri potrebi sprejetosti 
v skupini in mu pomagal razumeti in razložiti, kateri cilji vedenja so bolj primerni (prav tam). 
 
Glasserjeva teorija (Lojk, 2011, str. 26–29) temelji na teoriji izbire in na tem, da je vsako 
vedenje človeka namensko, saj je vsak človek namreč notranje motiviran, da zadosti svojim 
potrebam (od potrebe po preživetju, po ljubezni, po moči, po svobodi, po sodelovanju), zato ga 
ni potrebno zunanje motivirati. Poleg tega vsak človek v času življenja stalno izbira vedenja, ki 
mu bodo zagotovila potešitev teh potreb, in tako človek oblikuje svoj notranji svet kakovosti 
(kjer je zabeleženo vse, kar je zanj prijetno). Ta svet stalno primerja z zunanjim svetom, ki ga 
skuša spremeniti tako, da bo čim bolj podoben notranjemu (prav tam). Da bi posameznik 
zadostil potrebam, deluje s štirimi komponentami vedenja: s komponento mišljenja, s 
komponento čustvovanja, s komponento dejavnosti in s komponento fizioloških procesov. 
Zaradi nadzorovanja lastnega sveta poskuša posameznik nadzorovati tudi svet drugega, vendar 
pa je to nemogoče, zato prihaja do težav med ljudmi (prav tam). V šoli Glasserjeva teorija 
vključuje naslednje vidike (prav tam, str. 29–30): 

− Vsi učenci so notranje motivirani – vendar ne vedno za tisto, kar želi učitelj, temveč za 
zadovoljevanje svojih potreb. Učitelj mora zato popravljati razmere in odnose v razredu, 
da učencu omogočajo boljšo izbiro načina potešitve potreb. 

− Prisila in nagrada ne pomenita nič, če ima učenec v tistem trenutku drugo potrebo, ki jo 
želi uresničiti (npr. ugled pred sošolci). 

− Vsak je 100 % odgovoren za svoje vedenje: učitelj za vodenje razreda in učenec za svoje 
vedenje. V razredu je torej potrebno, da vsak nadzoruje svoje vedenje in tako prispeva 
k izboljšanju. 
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− Za učenca je smiselno le to, kar uresničuje njegove potrebe. Zato mora učitelj pouk 
naravnati tako, da z njim izpolnjuje potrebe učencev (recimo razlaganje smisla, 
ustvarjanje sodelovalnega okolja ipd). 

 
Če je torej posameznikovim potrebam zadoščeno, se pogosto počuti dobro, samouresničeno, 
zato temu običajno sledi primerno vedenje – če pa ima učenec nizko samospoštovanje, pogosto 
izraža neprimerno vedenje (Pšunder, 2004, str. 126).  
 
Pogosto v razredu pride do nasprotja potreb. Zato je zelo pomembno, da učitelj upošteva 
potrebe učencev in seveda tudi svoje ter učence uči empatičnosti in razumevanja drugih, kar 
lahko doseže z različnimi učnimi metodami dela, pri katerih učenci sodelujejo – npr. 
sodelovalno učenje, projektno delo, pogovor med učenci v skupinah. 
 

− Učne potrebe učencev 
 
Moteče vedenje se pogosto povezuje tudi s slabim načrtovanjem, ki vključuje izbiro 
neprimernih učnih metod, neaktivno vključevanje učencev v pouk in preprečeno izkušanje 
uspehov (Pšunder, 2004, str. 127). Nekateri učenci doživljajo uspehe in tako potešijo svoje učne 
potrebe, zaradi česar se počutijo uspešni, kompetentni, močni. Učenci, ki pa ne doživljajo učnih 
uspehov, poskušajo navedene potrebe zadovoljiti na drugačen način – običajno z motečim 
vedenjem (prav tam). Naloga učitelja je, da pouk načrtuje tako, da lahko vsi učenci dosežejo 
učne uspehe, da si s tem zadovoljijo potrebe, začutijo občutek uspeha. Če pa želi učitelj 
oblikovati tak pouk, mora poznati učne potrebe razreda in potrebe posameznega učenca, kajti 
če zadovolji učne potrebe učencev, motivacija za učenje zraste. Prav tako so boljši dosežki 
(prav tam). 
 
Učne potrebe, ki naj bi jih učitelj razumel in upošteval (Jones in Jones, 1998, v Pšunder, 2004, 
str. 127): 

− izkušanje uspeha, 

− prejemanje povratnih informacij, 

− čas za povezovanje znanj, 

− primerno, spodbudno učno okolje, 

− upoštevanje učenčevih načinov učenja, 

− možnost samovrednotenja, 

− aktivna vključenost v pouk, 

− povezovanje učnih vsebin z življenjem učencev, 

− znanje temelji na lastnih interesih po pridobivanju znanja. 
 
Pšunder (2011, str. 155) navaja naslednje potrebe: 

− Potreba, da razumejo in cenijo učne cilje (Nujno je, da učenci vedo, zakaj se učijo. 
Pomembno pa je, da tudi povežemo cilje in vsebino z vsakdanjim življenjem učencev, 
saj bodo tako lažje razumeli smisel.). 
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− Potreba, da so aktivno vključeni v učni proces (Aktivna vključenost v učne aktivnosti 
pri učencih deluje motivacijsko in preprečuje, da bi se učenci ukvarjali z manj 
produktivnimi aktivnostmi. Pomembno je, da učitelj učenčevo aktivnost in pasivnost 
tudi načrtuje, in sicer na tedenski in dnevni ravni.). 

− Potreba, da so učni cilji povezani z interesi učencev (Če želi učitelj vključiti v pouk 
tudi interese učencev, mora interese učencev najprej sploh poznati, saj jih šele nato 
lahko vključi v načrtovanje.). 

− Potreba, da je učenje prilagojeno osebnemu stilu učencev (Pomembno je, da učitelji 
uporabljajo različne učne metode, saj tako zadoščajo različnim učnim stilom. Če namreč 
učitelji uporabljajo iste aktivnosti, lahko te pri učencih vzbudijo frustriranost in 
doživljanje neuspehov, kar lahko pripelje do motečega vedenja.). 

− Potreba, da zaznavajo učenje kot razburljivo in koristno dejavnost (Če ima učitelj 
do snovi pozitiven pristop, jo zaznava kot zanimivo, bodo na enak način tudi učenci 
sprejeli snov; začutili bodo, da je snov pomembna.).  

− Potreba, da doživljajo uspehe (Učenci morajo tako kot odrasli doživljati uspehe, da 
so za neko nalogo motivirani. Če menijo, da pri določeni nalogi ne bodo uspešni, se taki 
nalogi želijo izogniti. Učitelj mora pouk organizirati tako, da učenci izkušajo dosežke, 
kar pa je možno doseči z uporabo različnih učnih metod, individualizacijo in 
diferenciacijo in z različnimi oblikami dela.).  

− Potreba, da dobijo realne in takojšnje povratne informacije (S povratnimi 
informacijami učenci dobijo občutek, kje so v učnem procesu in koliko morajo še 
narediti, da izpolnijo določene cilje. Učitelj mora zato čim bolj pogosto učencem dajati 
povratne informacije za učne dosežke in tudi za vedenje; le-te je potrebno dati čim prej 
po zaključeni dejavnosti, saj so tako bolj učinkovite in tudi bolj natančne.). 

− Potreba, da prejmejo primerne nagrade za dosežke (Čeprav nagrade načeloma 
spodbujajo zunanjo motivacijo, ustrezna uporaba nagrad spodbuja tudi notranjo 
motivacijo (Marzano idr., 2003, v Pšunder, 2011, str. 158). Nagrade je smiselno 
uporabiti za motiviranje učencev – torej takrat, ko imajo določena znanja in spretnosti, 
da bi neko nalogo izvedli, vendar je ne izvajajo. Pomembno je, da imajo učenci dejansko 
možnost nagrado tudi dobiti.). 

− Potreba, da so vključeni v samoevalvacijo učenja in dosežkov S samoevalvacijo 
učenci ugotovijo, katere stvari morajo pri svojem delu še izboljšati. Samoevalvacija je 
še posebej učinkovita za učence, ki so pri usvajanju snovi počasnejši, da lahko vidijo, 
da napredujejo, čeprav morda počasneje. Smiselno je, če si učenci sami postavijo cilje, 
ki jih nato evalvirajo, saj so tako bolj motivirani za delo in bolj občutijo, kaj so dosegli. 
Poleg tega razvijajo odgovornost.). 

− Potreba po urejenem, podpornem in varnem učnem okolju (Zelo pomembno je, da 
je prostor urejen tako, da se učenci v njem dobro počutijo, da lahko učinkovito 
uporabljajo in razvijajo svoje zmožnosti in da se počutijo psihično in fizično varne. Tako 
se lažje učijo in so bolj motivirani za šolsko delo, kar posledično omogoča boljše 
dosežke.). 
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Če torej kot učitelj želimo uspešno poučevati, moramo za snov pokazati zanimanje in 
učinkovito razporediti dejavnosti. Če namreč ne poučujemo dobro, si učenci to običajno 
razlagajo na dva načina: ali sami niso vredni, da bi se učitelj za njih potrudil, ali pač ni sposoben 
(Kyriacou, 1997, str. 109). Učenci se zato lahko slabo počutijo, kar hitro pripelje do motečega 
vedenja. Če pa je pouk dobro zastavljen, občutijo ponos, kar pripelje do aktivnega učenja (prav 
tam). 
 
Učitelji, ki so pozorni glede dogajanja v razredu in točno vedo, kaj se dogaja, dajejo učencem 
občutek, da nobena stvar ne more mimo njih – ''imajo oči na hrbtu''. Poleg tega učitelji 
komunicirajo z vsem razredom; pogled namenjajo vsem učencem, hitro reagirajo na 
neprimerno vedenje, gibljejo se po razredu in poskusijo v dejavnosti aktivno vključiti čim več 
učencev; njihov način vodenja je fleksibilen (Žagar, 2009, str. 131). 
 
Ključ za vzpostavljanje dobrega okolja brez motečega vedenja je torej v učiteljevi avtoriteti, ki 
je odvisna predvsem od statusa vloge učitelja, sposobnosti poučevanja, vodenja in obvladovanja 
ter učinkovitega ukrepanja ob neprimernem vedenju učencev (Kyriacou, 1997, str. 108). Učitelj 
avtoriteto doseže z umirjenim in samozavestnim nastopom (prav tam). 
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7 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA  
 
Povzemamo nekaj idej, kako lahko učitelj čim bolj uspešno vodi razred (Cohen, Manion in 
Morrison, 2004, v Pšunder in Dečman Dobrnjič, 2010, str. 50). Učitelj naj: 

− stalno nadzira razred, 

− ne stoji na mestu, ampak naj se giblje po učilnici, 

− učence gleda v oči, 

− učencem med poukom zastavlja vprašanja, 

− učencem pomaga, 

− spremeni aktivnost ali učno metodo dela, če učenci izgledajo nezainteresirani, 

− reagira na moteče vedenje, 

− učence presede, če pride do motečega vedenja. 
 
Vsekakor pa je pri vsem skupaj ključnega pomena dobro načrtovanje, ki vključuje različne 
vidike delovanja določenega razreda. 
 
Med izdelavo teoretičnega dela sem raziskovala, ali obstajajo raziskave, ki bi povezovale 
različne učne metode in moteče vedenje. V slovenskem prostoru sem našla dve raziskavi, ki 
vključujeta preventivno disciplino in uporabo različnih učnih metod.  
 
Savič (2014) je v diplomskem delu raziskovala, kako učiteljice preventivno delujejo oziroma 
preprečujejo moteče vedenje učencev. Raziskava je pokazala, da učiteljice kot preventivni 
dejavnosti najbolj pogosto uporabljajo igro vlog in socialne igre; poleg tega učence aktivno 
vključujejo v učni proces, sprotno rešujejo disciplinske probleme, v vzgojno delovanje 
vključujejo starše, ponavljajo dogovorjena pravila vedenja, so dosledne in vztrajne ter točkujejo 
pozitivno vedenje. 
 
Pravne (2011) je v diplomskem delu ugotovila, da učiteljice v šolah kot preventivne dejavnosti 
pogosto uporabljajo socialne igre. Z vidika načrtovanja in izvajanja bi uporabo socialne igre pri 
pouku lahko definirali kot potrebo po igri, sprostitvi oz. zabavi, ki jo pri učnih, psiholoških 
potrebah in motivaciji opredelita Maslow (v Marentič Požarnik, 2000, str. 186–187) in Glasser 
(1994, v Marentič Požarnik, 2000, str. 187; Pšunder, 2011, str. 152). 
 
Kakšna je povezava različnih učnih metod in motečega vedenja ter ali učitelji implementirajo 
preventivno disciplino v vsakdanji pouk in kateri so dejavniki, ki na to morebitno vplivajo 
(okolje šole, naziv, število let delovne dobe, zadovoljstvo pri poklicu) bomo raziskali v 
nadaljevanju z analizo anketnih vprašalnikov učiteljev 2. in 5. razredov. 
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III EMPIRIČNI DEL 
 
8 PROBLEM RAZISKAVE 
 
V teoretičnem delu smo ugotovili, da je učiteljeva vloga v razredu zelo velika. Kot je bilo 
ugotovljeno v mnogih raziskavah (npr. Wright, Horn in Sanders, 1997 in Haycock, 1998, v 
Marzano, Marzano in Pickering, 2003), je učitelj tisti dejavnik v razredu, od katerega je 
odvisno, kakšna bo klima v razredu, koliko motečega vedenja se bo pojavljalo, kakšne učne 
rezultate bodo dosegali učenci ipd. Zelo pomembno je torej, kako učitelj vodi pouk. S svojo 
avtonomnostjo je namreč tisti, ki izbira, kdaj bo obravnaval določene vsebine, katere oblike in 
učne metode dela bo pri tem uporabljal, kakšen bo njegov stil poučevanja, s kom bo sodeloval 
itd. 
 
Ker pa je pouk sestavljen iz treh dejavnikov (učitelj, učenci, učna vsebina) kljub zelo pomembni 
vlogi učitelja, na dinamiko v razredu zagotovo vplivajo tudi učenci. Zato v razredu, vsaj kdaj 
pride do težav z disciplino, četudi je učitelj dober. Pojavijo se lahko različna moteča vedenja, 
ki so glede na raziskave sicer največkrat znosna oziroma blažja (Pšunder, 2003, str. 35–37; 
Kyriacou, 1997, str. 104 …), ampak vseeno ovirajo šolsko delo. Da bi se učitelj s tem motečim 
vedenjem karseda uspešno spopadel, je smiselno uporabiti strategije preventivne discipline 
(Kounin, 1970, v Pšunder, 2004, str. 106–110; Pšunder, 2011, str. 160–164; Woolfolk, 2002, 
str. 403–405 ...) ter se tako spoprijeti z motečim vedenjem, še preden do njega sploh pride. 
 
Načrtovanje in izvajanje pouka sodi v 2. področje preventivnega delovanja; glavna ideja tega 
področja je, da naj učitelj načrtuje čim bolj zanimiv, raznolik, aktiven pouk, če se želi izogniti 
motečemu vedenju. Pri samem izvajanju pouka naj bo čim bolj prisoten in dejaven. Učitelj ima 
na voljo ogromno različnih učnih metod, ki jih lahko uporabi. Zanimivo bi bilo vedeti, katere 
so tiste učne metode, ki učence tako pritegnejo, da dejansko ''pozabijo'' na moteče vedenje. 
 
Ker ob pregledovanju različnih virov nisem našla podobne raziskave, sem se odločila, da jo 
opravim sama. Zanimal me bo torej vpliv učnih metod v 2. in 5. razredu osnovne šole pri pouku 
slovenščine na pojav discipline v razredu.  
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9 CILJI RAZISKAVE 
 
Temeljni cilj raziskave je ugotoviti, kako učitelji načrtujejo pouk: katere učne metode 
vključujejo v načrtovanje in ali izbirajo različne učne metode z namenom, da se preventivno 
izognejo motečemu vedenju. 
 
Temeljni cilj smo v nadaljevanju razčlenili na več raziskovalnih ciljev, ki jih bomo raziskovali 
s pomočjo naše raziskave. Raziskovalni cilji so naslednji: 

a) ugotoviti, katere učne metode so najpogostejše pri urah slovenščine, 
b) ugotoviti, pri katerih učnih metodah prihaja do najmanj/največ motečega vedenja, 
c) ugotoviti, kako pogosto učitelji ocenjujejo, da se pri pouku pojavlja moteče vedenje 

in/ali na pogostost pojavljanja vplivajo določeni dejavniki (tip šole, delovna doba 
učitelja, starost otrok, naziv in zadovoljstvo z delom učitelja), 

d) ugotoviti, kako pogosto učitelji izbirajo učne metode, ki zahtevajo medsebojno 
sodelovanje učencev, 

e) ugotoviti, kakšen pomen učitelji pripisujejo implementaciji preventivne discipline, 
f) ugotoviti, ali učitelji med poukom zamenjajo učno metodo z namenom, da bi preprečili 

nadaljevanje motečega vedenja, in kako. 
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10 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 
Na osnovi raziskovalnih ciljev smo postavili šest raziskovalnih hipotez, ki združujejo 
raziskovalne cilje in nam bodo omogočile boljši vpogled v celotno raziskavo. 
 
H1: Pri pouku slovenščine obstajajo razlike v pogostosti uporabe različnih učnih metod. 
 
H2: Pri uporabi različnih učnih metod so razlike v pogostosti pojavljanja motečega vedenja. 
 
H3: Pri pouku so razlike v pogostosti motečega vedenja: 

− med drugim in petim razredom, 

− med šolami v mestih in na podeželju, 

− glede na delovno dobo učitelja, 

− glede na naziv učitelja, 

− glede na zadovoljstvo učitelja s svojim poklicem. 
 
H4: Pri pouku so razlike v pogostosti uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno 
sodelovanje učencev: 

− med drugim in petim razredom, 

− med šolami v mestih in na podeželju, 

− glede na delovno dobo učitelja, 

− glede na naziv učitelja, 

− glede na zadovoljstvo učitelja s svojim poklicem. 
 
H5: Pri pouku so razlike v pogostosti implementacije preventivne discipline: 

− med drugim in petim razredom, 

− med šolami v mestih in na podeželju, 

− glede na delovno dobo učitelja, 

− glede na naziv učitelja, 

− glede na zadovoljstvo učitelja s svojim poklicem. 
 
H6: Bolj pogosto učitelji zaznavajo moteče vedenje učencev, bolj pogosto menjavajo učne 
metode v času ure z namenom preprečitve motečega vedenja učencev.  
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11 METODE DELA 
 
Uporabljeni bosta deskriptivna metoda raziskovanja ter kvantitativna in kvalitativna 
metodologija. Uporabili bomo različne preverjene znanstveno-raziskovalne metode, ki so: 
Friedmanov test, t-test razlike aritmetičnih sredin dveh neodvisnih vzorcev, enosmerna analiza 
variance (ANOVA) in linearna regresija. Poleg naštetih preizkusov bomo analizirali in 
interpretirali tudi komentarje učiteljev na določena vprašanja, na katera so učitelji prosto 
odgovarjali, in tako bomo naši kvantitativni analizi dodali še del kvalitativne. 
 
11.1 Opis vzorca 
 
Za potrebe magistrskega dela smo oblikovali anketni vprašalnik. Vprašalnik je izpolnilo 86 
učiteljev. Od tega 51 učiteljev v šolskem letu 2018/2019 poučuje v 5. razredu, 35 pa v 2. 
razredu.  
 
Pri analiziranju anketnih vprašalnikov smo bili pozorni na določene parametre, ki smo jih 
opazovali in preverjali pri vseh vprašanjih anketnega vprašalnika. Parametri, ki smo jih 
preverjali, so: razred, v katerem učitelj poučuje, tip šole, na kateri učitelj poučuje 
(mestna/podeželska), število let delovne dobe učitelja, naziv učitelja in zadovoljstvo z delom, 
ki ga učitelj opravlja. V vprašalniku je bil torej sklop demografskih vprašanj, ki so našteta in 
analizirana spodaj. 
 

1. Razred, v katerem učitelj poučuje 
 
Prvo demografsko vprašanje, na katerega so učitelji odgovarjali, je: ''V katerem razredu 
trenutno poučujete?''. Učitelji so imeli na voljo imeli dve možnosti: 2. ali 5. razred. 
Spremenljivka pri tem vprašanju je dihotomna. Učitelji iz našega vzorca so glede na razred 
poučevanja razporejeni v tabeli 1. 
 
Tabela 1: Razred, v katerem učitelj poučuje 

V katerem razredu poučujete? f f (%) 
2. razred 51 59,5 
5. razred 35 40,7 
SKUPAJ 86 100 

 
V našem vzorcu je več tistih učiteljev, ki poučujejo v drugem razredu (nekaj več kot polovica 
oz. 59,5 %). 
 

2. Tip šole, na kateri učitelj poučuje 
 
Drugo demografsko vprašanje se je glasilo: ''Kakšen je tip šole, na kateri poučujete?'' 
 
Tudi tukaj gre za nominalno dihotomno spremenljivko, saj sta bila v vprašalniku na voljo dva 
odgovora (mestna in podeželska šola). Rezultati so navedeni v spodnji tabeli. 
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Tabela 2: Tip šole, na kateri učitelj poučuje 
Kakšen je tip šole, na kateri trenutno poučujete? f f (%) 
mestna 51 59,5 
podeželska 35 40,7 
SKUPAJ 86 100 

 
Dobili smo povsem enako strukturo kot pri prejšnjem vprašanju. Večina učiteljev, slabih 60 %, 
poučuje na mestni šoli. 
 

3. Trenutni naziv učitelja 
 
Tretje demografsko vprašanje se je glasilo: ''Kakšen naziv imate trenutno?'' 
 
Učitelji so izbirali med naslednjimi nazivi: 
1  ̶ učitelj, 2  ̶ učitelj mentor, 3  ̶ učitelj svetovalec, 4  ̶ učitelj svetnik 
 
Spremenljivka v tem primeru je ordinalna s štirimi kategorijami. Odgovori učiteljev so 
prikazani v tabeli 3. 
 
Tabela 3: Naziv učitelja 

Kakšen naziv imate? f f (%) 
učitelj 19 22,1 

učitelj mentor 27 31,4 

učitelj svetovalec 30 34,9 
učitelj svetnik 10 11,6 
SKUPAJ 86 100 

 
V našem vzorcu je največ učiteljev svetovalcev, in sicer skoraj 35 %, najmanj pa je učiteljev 
svetnikov, in sicer 11,6 %. 
 

4. Število let poučevanja učitelja 
 
Četrto vprašanje se je nanašalo na število let poučevanj učitelja in se je glasilo: ''Koliko let že 
poučujete?'' 
 
Povprečna delovna doba v učiteljskem poklicu glede na naš vzorec znaša 18,02 let pri 
standardnem odklonu 12,1 let. Pri učiteljih iz vzorca najkrajša delovna doba znaša 1 leto, 
najdaljša pa 40 let. Da pa bi dobili še boljši uvid v to, učitelji s kakšno delovno dobo oz. s koliko 
izkušnjami konkretno so izpolnili vprašalnik, pa smo učitelje glede na delovno dobo razvrstili 
še glede na obdobja poklicnega razvoja učiteljev, o katerih govori Marentič Požarnik (1993, 
str. 13–15). Obdobja so naslednja: 

1. obdobje idealnih predstav – študij in poklicno usposabljanje; 
2. obdobje preživetja – prvo leto poučevanja ali pripravništvo; 
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3. obdobje izkušenosti (glede na mnenje učiteljev traja nekje od 3 let in do 20 let 
poučevanja; 

4. obdobje ponovne dovzetnosti za vplivanje – od 20 do 30 let pedagoških izkušenj; 
5. faza postopnega distanciranja in priprave na upokojitev – nad 30 let pedagoških 

izkušenj. 
 
Enako kot Jeraj (2013, str. 109) smo tudi v naši analizi v prvo skupino umestili učitelje z 
delovno dobo do dveh let (drugo obdobje poklicnega razvoja); tretje obdobje smo razdelili na 
dve skupini, in sicer v prvo skupino učitelje, ki poučujejo od 3-10 let, v drugo pa učitelje, ki 
poučujejo od 11 do 20 let. V četrto skupino smo umestili učitelje, ki poučujejo 21-30 let, v peto 
pa učitelje, ki poučujejo več kot 31 let. 
 
Tabela 4: Delovna doba učiteljev, razdeljena na obdobja poklicnega razvoja učiteljev 

Delovna 
doba 

do 2 leti 3- 10 let 11- 20 let 21- 30 let 
več kot 31 

let 
SKUPAJ 

 
f 

f 
(%) 

f 
f 

(%) 
f 

f 
(%) 

f 
f 

(%) 
f f (%) f 

f 
(%) 

Učitelji 9 10,5 19 22,0 24 27,9 16 18,6 18 20,93 86 100 
 
Opazimo lahko, da največ učiteljev (27,9 %), ki so izpolnili anketni vprašalnik, poučuje od 11 
do 20 let. Če pogledamo celotno tabelo, lahko opazimo, da so kljub temu, da prevladuje ta 
skupina, tudi ostale skupine precej enakomerno razporejene. Še najmanj učiteljev (10,5 %) je v 
skupini učiteljev, ki poučujejo do 2 leti. Za naš vzorec bi torej lahko rekli, da so anketni 
vprašalnik izpolnjevali učitelji, ki že imajo nekaj izkušenj in zato poznajo različne učne metode 
in morebitno moteče vedenje, ki se ob njih pojavlja; poleg tega so si nekako že oblikovali svojo 
predstavo o pomembnosti preventivne discipline, dobrega načrtovanja in se znajo spopadati z 
motečim vedenjem, ko do njega pride (kurativna disciplina). 
 

5. Zadovoljstvo pri delu 
 
Zadnje vprašanje iz sklopa demografskih vprašanj se je nanašalo na zadovoljstvo pri delu in se 
glasilo: ''Kako se počutite pri delu, ki ga opravljate?'' 
 
Odgovore lahko vrednotimo na petstopenjski Likertovi lestvici, kjer 1 pomeni, da učitelji z 
delom sploh niso zadovoljni, 5 pa, da so zelo zadovoljni. Spremenljivka je glede na mersko 
lestvico intervalna. Ker so kategorije vsebinsko smiselno in enakomerno razporejene, bomo 
spremenljivko obravnavali kot številsko intervalno. Odgovori glede zadovoljstva pri delu so 
prikazani v spodnji tabeli. 
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Tabela 5: Zadovoljstvo učiteljev pri delu 
 

nisem  
zadovoljen/-

na 

dokaj  
zadovoljen/-

na 

včasih sem  
zadovoljen/-

na včasih 
nisem  

zadovoljen/-
na 

zadovoljen/-
na 

zelo  
zadovoljen/-

na 

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

Zadovoljstvo 
pri delu, ki 
ga učitelj 
opravlja. 

0 0,0 3 3,5 22 25,6 33 38,4 28 32,6 

 
Pri vzorčnih podatkih lahko opazimo, da je največ takih učiteljev, ki so s svojim delom 
zadovoljni, a je veliko tudi takih, ki so z delom zelo zadovoljni. Nobenega učitelja ni, ki bi bil 
z delom, ki ga opravlja, zelo nezadovoljen. 3 pa so označili, da so pri delu nezadovoljni. 
Aritmetična sredina znaša 4,00 standardni odklon pa 0,85.  
 
11.2 Merski instrument 
 
Anketni vprašalnik vsebuje 16 vprašanj. Pri prvih dveh vprašanjih ima učitelj na voljo 21 učnih 
metod (pri vsakem vprašanju), kjer mora označiti, kako pogosto pri pouku uporablja določeno 
učno metodo oziroma kako pogosto se pri določeni učni metodi pojavlja moteče vedenje. Nato 
sledi sklop vprašanj o učiteljevem odnosu do preventivne discipline ter vprašanja, ki se 
pravzaprav navezujejo na kurativno disciplino (ali učitelj menja učne metode v času pouka z 
namenom preprečitve motečega vedenja). Sledi še sklop demografskih vprašanj, ki smo jih že 
opisali. 
 
Tri vprašanja so takšna, da učitelji pri njih izrazijo svoje mnenje v opisni obliki. Z zadnjim 
vprašanjem smo učitelje prosili, ali bi nam lahko posredovali eno učno pripravo za učno uro 
slovenščine, da bi jo za potrebe magistrskega dela lahko analizirali.  
 
11.3 Postopek zbiranja podatkov 
 
Vzorec je bil enostaven in slučajen. Učitelji so vprašalnik izpolnili na spletnem portalu 1ka. 
Pridobili smo jih tako, da smo povezavo do vprašalnika poslali na njihove elektronske naslove. 
Tam, kjer naslovi niso bili javno dostopni, smo povezavo do vprašalnika poslali kar na 
elektronski naslov šole in prosili za posredovanje povezave učiteljem 2. in 5. razredov. Zbiranje 
podatkov oziroma pošiljanje povezav anketnih vprašalnikov se je pričelo v septembru 2018, 
končalo pa v decembru 2018. 
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11.4 Postopek obdelave podatkov 
 
Pridobljene podatke smo statistično obdelali s programoma MS Excel in SPSS 16.0. Pri prvih 
dveh hipotezah smo za obdelavo uporabili Friedmanov test. Pri tretji, četrti in peti hipotezi smo 
za preučevanja vpliva določenega dejavnika uporabili različne test. Za vpliv: 

− razreda (2./5.) smo uporabili t-test dveh neodvisnih vzorcev, 

− tipa šole (mestni/podeželski) smo prav tako uporabili t-test dveh neodvisnih vzorcev, 

− delovne dobe učitelja smo uporabili linearno regresijo, 

− naziva učitelja (učitelj/mentor/svetovalec/svetnik) smo uporabili test razlike 
aritmetičnih sredin več neodvisnih vzorcev (ANOVA), 

− zadovoljstva učitelja z delom smo zopet uporabili linearno regresijo. 
 
Linearno regresijo smo uporabili tudi za preučevanje pogostosti menjavanja učnih metod v času 
pouka z namenom preprečitve motečega vedenja. 
 
Pri vprašanjih, ki so od učiteljev zahtevala še komentar, smo odgovore kodirali in umestili v 
tabele. 
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12 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
H1: Pri pouku slovenščine obstajajo razlike v pogostosti uporabe različnih učnih metod. 
 
Prvo vprašanje v vprašalniku se je navezovalo na uporabo različnih učnih metod pri pouku 
slovenščine. Učitelji so za 21 učnih metod, za katere predpostavljamo, da se uporabljajo pri 
pouku, morali navesti, kako pogosto določeno učno metodo uporabljajo pri pouku sami. 
Odgovarjali so tako, da so na Likertovi lestvici od 1 do 5 označili, kako pogosto učno metodo 
uporabijo. 1 na lestvici pomeni nikoli, 5 pa zelo pogosto. Ker je bila pri vprašanju uporabljena 
lestvica odgovorov, lahko govorimo o intervalnih spremenljivkah. Po tem, ko so učitelji 
odgovorili, katere učne metode sami uporabljajo najbolj pogosto, smo za vsako učno metodo 
izračunali aritmetično sredino ter s pomočjo Friedmanovega testa primerjali aritmetične sredine 
vseh učnih metod, s čimer smo poskušali potrditi hipotezo H1. Rečemo lahko torej, da smo 
primerjali aritmetične sredine več odvisnih vzorcev, saj je bila pri vseh 21 učnih metodah 
uporabljena enaka merska lestvica in smo lahko primerjali vseh 21 odgovorov za vsakega 
učitelja posebej. V spodnji tabeli je prikazano, kako pogosto učitelji uporabljajo posamezno 
učno metodo; zabeležene so tudi aritmetične sredine in standardni odkloni. 
 
Tabela 6: Pogostost uporabe določene učne metode 

UČNE METODE nikoli izjemoma včasih pogosto 
zelo 

pogosto 
M SO 

 f f % f f % f f % f f % f f % 
3,97 0,62 Učiteljevo 

razlaganje. 
0 0 0 0 18 20,9 53 61,6 15 17,4 

Učenčevo tvorjenje 
govorjenega 
besedila. 

0 0 0 0 16 18,6 61 70,9 9 10,5 3,92 0,54 

Učenčevo tvorjenje 
pisnega besedila. 

0 0 5 5,8 37 43,0 39 45,3 5 5,8 3,51 0,70 

Pogovor med 
učenci v skupinah. 

0 0 1 1,2 30 34,9 47 54,7 8 9,3 3,72 0,64 

Pogovor učitelja s 
celotnim razredom. 

0 0 1 1,2 13 15,1 46 53,5 26 30,2 4,13 0,70 

Učiteljeva 
demonstracija, 
prikaz pojavov. 

0 0 3 3,5 27 31,4 33 38,4 23 26,7 3,88 0,85 

Tiho, samostojno 
branje učencev. 

0 0 3 3,5 39 45,3 37 43,0 7 8,1 3,56 0,70 

Glasno branje 
določenih delov 
besedila. 
 
 

0 0 3 3,5 21 24,4 43 50,0 19 22,1 3,91 0,78 
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UČNE METODE nikoli izjemoma včasih pogosto 
zelo 

pogosto 
M SO 

 f f % f f % f f % f f % f f % 
3,02 0,80 Učenčeva izdelava 

zapiskov. 
2 2,3 17 19,8 47 54,7 17 19,8 3 3,5 

Učenčevo 
reševanje 
učbenika, delovnih 
listov itn. 

0 0 2 2,3 29 33,7 39 45,3 16 18,6 3,80 0,76 

Metoda risanja. 1 1,2 10 11,6 35 40,7 31 36,0 9 10,5 3,43 0,88 
Gledanje lutkovnih 
predstav, filmov ... 

1 1,2 22 25,6 51 59,3 9 10,5 3 3,5 2,90 0,74 

Poslušanje radia, 
CD-ja ... 

5 5,8 23 26,7 39 45,3 15 17,4 4 4,7 2,88 0,93 

Projektno delo. 8 9,3 22 25,6 44 51,2 10 11,6 2 2,3 2,72 0,88 
Učenčeva uporaba 
računalnika. 

10 11,6 37 43,0 33 38,4 4 4,7 2 2,3 2,43 0,85 

Učenčevo 
samostojno 
izdelovanje 
izdelka.  

2 2,3 24 27,9 42 48,8 15 17,4 3 3,5 2,92 0,83 

Didaktična igra. 0 0 8 9,3 40 46,5 27 31,4 11 12,8 3,48 0,84 
Dramatizacija 
besedila. 

0 0 3 3,5 51 59,3 29 33,7 3 3,5 3,37 0,61 

Problemski pouk. 2 2,3 15 17,4 45 52,3 21 24,4 3 3,5 3,09 0,81 
Ekskurzija. 11 12,8 44 51,2 26 30,2 5 5,8 0 0,0 2,29 0,76 
Sodelovalno 
učenje. 

1 1,2 6 7,0 47 54,7 25 29,1 7 8,1 3,36 0,78 

 
Najpogosteje uporabljena učna metoda je pogovor učitelja s celotnim razredom (M = 4,13). 
Zelo pogosto uporabljene učne metode so še učiteljevo razlaganje (M = 3,97), učenčevo 
samostojno tvorjenje govorjenega besedila (M = 3,92), glasno branje določenih delov besedila 
(M = 3,91) in demonstracija učitelja (M = 3,88). Najmanj pogosto uporabljena učna metoda je 
ekskurzija (M = 2,29), sledi ji učenčeva uporaba računalnika (M = 2,43). Relativno redko 
uporabljene učne metode so še: projektno delo (M = 2,72), gledanje lutkovnih predstav (M = 
2,90) in učenčevo samostojno izdelovanje izdelka (M = 2,92).  
 
Za veliko večino učnih metod so učitelji označili, da jih uporabljajo vsaj izjemoma; izjema so 
naslednje učne metode, za katere je nekaj učiteljev označilo, da jih ne nikoli ne uporabljajo. 
Gre za naslednje učne metode: ekskurzija, učenčeva uporaba računalnika, projektno delo, 
poslušanje radia, CD-ja.  



Pajk, M. (2019). Vpliv učnih metod na pojav motečega vedenja pri pouku. Magistrsko delo. 

54 
 

Da smo lahko potrdili oziroma ovrgli našo raziskovalno hipotezo, smo izvedli še Friedmanov 
test, s katerim bomo preverjali, ali je porazdelitev več statističnih spremenljivk enaka. Rezultate 
testa prikazuje tabela 7. 
 
Tabela 7: Friedmanov test – pogostost uporabe različnih učnih metod   

Hi – kvadrat 647,186 
sp 20 
p ,000 

 
Vrednost Friedmanovega preizkusa (χ2

F = 647,2; g = 20; α = 0,000) je pokazala, da so razlike 
statistično pomembne, kar pomeni, da lahko ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, 
manjšim od 0,1 %, trdimo, da je pogostost uporabe različnih učnih metod različna. 
 
Raziskovalno hipotezo H1 smo tako uspešno potrdili. 
 
Za same rezultate, ki smo jih pridobili, bi lahko rekli, da so v določenih pogledih precej 
pričakovani. Ugotovili smo namreč, da so pri pouku slovenščine najbolj pogosto uporabljene 
učne metode, pri katerih učitelj komunicira s celotnim razredom. Gre za učne metode pogovora, 
razlage, demonstracije in glasnega branja učencev. Precej pogosto uporabljene so tudi učne 
metode, pri katerih učenci delajo samostojno. Praksa, ki sem jo v letih šolanja opravila v 
osnovni šoli, je pokazala precej podobno sliko. Učiteljice so se običajno postavile pred tablo in 
z učenci frontalno vodile pouk. Katere so najbolj pogoste učne metode pri pouku slovenščine, 
sta v svojih raziskavah ugotavljali tudi I. Hasić (2012) in Š. Kavaš (2010). I. Hasić (2012) je 
podobno kot mi ugotovila, da je najbolj pogosta učna metoda pri pouku slovenščine učna 
metoda razgovora. Š. Kavaš (2010) je kot najbolj pogosto učno metodo navedla učno metodo 
dela z besedilom; kot zelo pogoste je prav tako navedla še učno metodo razgovora in učno 
metodo razlage; kot bolj uporabljeno učno metodo je s svojo raziskavo prepoznala tudi učno 
metodo prikazovanja. Kot relativno redke oziroma nikoli uporabljene učne metode so učitelji 
navedli ekskurzijo (kar bi lahko razlagali s samo naravo učne metode, saj organizacija in 
izvedba ekskurzije zahteva precej časa, truda in navsezadnje tudi finančnega bremena za starše 
učencev), gledanje lutkovnih predstav (kar lahko argumentiramo precej podobno kot 
ekskurzijo) in samostojno izdelovanje izdelka (kar bi lahko utemeljili s pomanjkanjem časa in 
večjim doseganjem učinka z drugimi učnimi metodami). Med najmanj pogostimi oziroma 
neuporabljenimi učnimi metodami je tudi uporaba računalnika, kar je sicer po eni strani 
zanimivo, po drugi strani pa možno utemeljivo. Čeprav je računalnik tehnologija, ki omogoča 
na eni strani interaktiven, raznolik in hiter dostop do informacij, se mu učitelji morda namerno 
izogibajo zaradi vse večjega vdora računalnikov v vsakdanjik otrok na splošno. Morda je 
majhna pogostost uporabe povezana tudi s tem, da si nekatere šole s finančnega vidika niti ne 
morejo privoščiti množične IKT tehnologije. Kakorkoli, s prvo raziskovalno hipotezo smo 
ugotovili in potrdili, da učitelji uporabljajo različne učne metode različno pogosto. 
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H2: Pri uporabi različnih učnih metod so razlike v pogostosti pojavljanja motečega 
vedenja. 
 
Pri tej hipotezi smo se srečali enakimi spremenljivkami kot pri prvi hipotezi, le da smo tukaj 
učitelje za vsako učno metodo posebej vprašali, kako pogosto se pri uporabi te učne metode pri 
pouku pojavlja moteče vedenje. Pogostost pojava motečega vedenja smo podobno kot prej 
vrednotili na Likertovi lestvici, le da so bile tu stopnje od 1 do 6, kjer 1 pomeni, da učitelj ne 
uporablja te učne metode (torej pri njej tudi ne more zaznavati motečega vedenja), 2, da se pri 
določeni učni metodi ne pojavlja moteče vedenje, in 6, da se pri dani učni metodi moteče 
vedenje pojavlja zelo pogosto. Ker so učitelji tudi pri tem vprašanju odgovarjali tako, da so se 
odločili za en odgovor na lestvici, smo zopet dobili 21 intervalnih spremenljivk. Prav zato smo 
tako kot pri prvi hipotezi tudi tukaj za preverjanje hipoteze izbrali enako metodo –izračunali 
smo torej aritmetične sredine ter standardne odklone za vsako spremenljivko posebej ter 
opravili Friedmanov test razlike aritmetičnih sredin več odvisnih vzorcev. Pogostost pojavljanja 
motečega vedenja ter aritmetične sredine in standardni odkloni za posamezno učno metodo so 
zabeleženi v spodnji tabeli. 
 
Tabela 8: Pogostost pojavljanja motečega vedenja pri določeni učni metodi 

UČNE 
METODE 

ne 
upora-
bljam 

nikoli 
izjemo-

ma 
včasih pogosto 

zelo 
pogos-

to 
M SO 

 f % f % f % f % f % f % 
3,97 0,79 Učiteljevo 

razlaganje. 
0 0 3 3,5 18 20,9 45 52,3 19 22,1 1 1,2 

Učenčevo 
tvorjenje 
govorjene-ga 
besedila. 

0 0 6 7,0 33 38,4 39 45,3 8 9,3 0 0,0 3,57 0,76 

Učenčevo 
tvorjenje 
pisnega 
besedila. 

0 0 8 9,3 41 47,7 30 34,9 6 7,0 1 1,2 3,43 0,80 

Pogovor v 
skupinah. 

0 0 1 1,2 14 16,3 32 37,2 35 40,7 4 4,7 4,31 0,84 

Pogovor 
učitelja s 
celotnim 
razredom. 

0 0 5 5,8 21 24,4 46 53,5 13 15,1 1 1,2 3,81 0,80 

Učiteljeva 
demonstracija.  

1 0 11 12,9 32 37,6 37 43,5 5 5,9 0 0,0 3,42 0,79 

Tiho,samostoj-
no branje 
učencev. 

1 1,1 22 25,9 34 40,0 24 28,2 5 5,9 0 0,0 3,14 0,87 
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UČNE 
METODE 

ne 
upora-
bljam 

nikoli 
izjemo-

ma 
včasih pogosto 

zelo 
pogos-

to 
M SO 

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

3,14 0,85 
Glasno branje 
določenih 
delov besedila. 

1 1,1 23 27,1 29 34,1 31 36,5 2 2,4 0 0,0 

Učenčeva 
izdelava 
zapiskov. 

6 2,1 10 12,5 29 36,3 30 37,5 10 12,5 1 1,3 3,54 0,91 

Učenčevo 
reševanje 
učbenika ... 

1 1,1 11 12,9 26 30,6 36 42,4 11 12,9 1 1,2 3,59 0,92 

Metoda 
risanja. 

2 1,1 14 16,3 35 41,7 28 33,3 7 8,3 0 0,0 3,33 0,85 

Gledanje 
predstav, 
filmov ... 

3 1,1 25 30,1 35 42,2 20 24,1 3 3,6 0 0,0 3,01 0,83 

Poslušanje 
radia, CD-ja... 

8 1,1 20 25,6 34 43,6 22 28,2 2 2,6 0 0,0 3,08 0,80 

Projektno 
delo. 

9 8,5 9 11,7 27 35,1 28 36,4 13 16,9 0 0,0 3,58 0,91 

Učenčeva 
uporaba 
računalnika. 

14 19,4 14 19,4 28 38,9 26 36,1 4 5,6 0 0,0 3,28 0,84 

Učenčevo 
izdelovanje 
izdelka. 

5 4,2 15 18,5 28 34,6 27 33,3 11 13,6 0 0,0 3,42 0,95 

Didaktična 
igra. 

2 0 13 15,5 25 29,8 30 35,7 16 19,0 0 0,0 3,58 0,97 

Dramati-zacija 
besedila. 

2 1,1 14 16,7 24 28,6 35 41,7 11 13,6 0 0,0 3,51 0,92 

Problemski 
pouk. 

8 9,5 11 14,1 27 34,6 30 38,5 10 12,8 0 0,0 3,50 0,89 

Ekskurzija. 11 12,7 15 20,0 24 32,2 28 37,3 8 10,7 0 0,0 3,39 0,93 

Sodelovalno 
učenje. 

2 1,1 3 3,6 35 41,7 32 38,1 13 15,5 1 1,2 3,69 0,82 

 
V prvem stolpcu je prikazano število tistih učiteljev, ki določene učne metode sploh ne 
uporabljajo. Gre za skoraj enako razvrstitev kot prvi hipotezi, in sicer učitelji so najbolj pogosto 
označili, da ne uporabljajo učne metode učenčeve uporabe računalnika, sledijo pa podobno kot 
pri analizi prve hipoteze naslednje učne metode: ekskurzija, projektno delo, poslušanje radia, 
CD-jev ... Pravzaprav je zanimivo, da se odgovori ne ujemajo popolnoma z odgovori prvega 
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vprašanja. Tam smo učitelje v prvem stolpcu spraševali enako kot pri tej hipotezi v prvem 
stolpcu – torej kako pogosto neke učne metode ne uporabljajo. Glede na to, da se rezultati 
razlikujejo (npr. učenčeva uporaba računalnika: pri prvi hipotezi ne uporablja 10 učiteljev, pri 
drugi pa 14), lahko sklepamo, da so učitelji površno prebrali vprašalnik in so prvi možen 
odgovor zamenjali s pogostostjo pojavljanja motečega vedenja pri pouku (možnost nikoli). 
 
Če pa se vrnemo na analizo druge hipoteze, učitelji največ motečega vedenja zaznavajo pri 
pogovoru učencev v skupinah (M = 4,31). Druga najbolj pogosta učna metoda, pri kateri učitelji 
zaznavajo moteče vedenje, je precej presenetljivo učiteljevo razlaganje (M = 3,97). Morda 
učitelji pri tej učni metodi zaznavajo največ motečega vedenja, ker takrat učitelja moteče 
vedenje najbolj moti in ga zato prej opazi. Možno pa je, da učitelji zaznavajo največ motečega 
vedenja pri tej učni metodi zato, ker je to najbolj pogosto uporabljena učna metoda in je zato 
skladno s tem tudi pojavljanje motečega vedenja bolj pogosto. Ker pa gre za pogosto 
uporabljeno učno metodo, so učenci morda pri njej tudi manj motivirani, saj imajo poleg 
pogostosti uporabe pri tej učni metodi sami bolj pasivno vlogo – so v vlogi poslušalcev (in 
morda zapisovalcev). Moteče vedenje se precej pogosto pojavlja tudi pri učni metodi razgovora 
(M = 3,81), kar je v svoji raziskavi ugotovila tudi I. Hasić (2012). Najmanj motečega vedenja 
učitelji zaznavajo pri gledanju lutkovnih predstav, risank, filmov (M = 3,01) ter pri poslušanju 
radia in CD-ja (M = 3,08). Zanimivo je, da gre ravno za učne metode, za katere so učitelji pri 
prejšnji hipotezi navedli, da jih ne uporabljajo tako pogosto. Vse ostale učne metode se glede 
pogostosti motečega vedenja med seboj ne razlikujejo posebej. Glede na pogostost pojavljanja 
motečega vedenja pri posameznih učnih metodah bi lahko razmišljali, da bi se pogostost 
motečega vedenja morda zmanjšala, če bi učitelji bolj pogosto uporabljali tudi glede na našo 
raziskavo manj pogosto uporabljene učne metode, saj rezultati kažejo, da se pri njih pojavlja 
manj motečega vedenja. Morda bi bili z uporabo različnih učnih metod učenci bolj motivirani 
za delo in bi bilo zaradi tega pojavljanja motečega vedenja manj. 
 
Glede na rezultate v tabeli bi za naše vzorčne podatke lahko rekli, da je moteče vedenje precej 
pogosto pri praktično vseh učnih metodah. Za preverjanje hipoteze smo vseeno tudi tukaj 
uporabili Friedmanov test. Rezultati testa so prikazani v spodnji tabeli. 
 
Tabela 9: Friedmanov test – pogostost pojavljanja motečega vedenja pri posamezni učni metodi 

Hi – kvadrat 186,366 
sp 20 
p ,000 

 
Vrednost Friedmanovega preizkusa (χ2

F = 183,4; g = 20; α = 0,000) je pokazala, da so razlike 
statistično pomembne, kar pomeni, da lahko ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, 
manjšim od 0,1 %, trdimo, da se pojavljajo razlike v pogostosti motečega vedenja pri uporabi 
različnih učnih metod. 
 
Raziskovalno hipotezo H2 smo tako uspešno potrdili. 
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H3: Pri pouku so razlike v pogostosti motečega vedenja: 
a) med drugim in petim razredom, 
b) med šolami v mestih in na podeželju, 
c) glede na delovno dobo, 
d) glede na naziv učitelja, 
e) glede na zadovoljstvo učitelja s svojim poklicem. 

 
Enajsto vprašanje, ki smo ga postavili učiteljem, se je glasilo: ''Kako pogosto v razredu 
zaznavate moteče vedenje?''  
 
Pogostost zaznavanja motečega vedenja so učitelji vrednotili na štiristopenjski lestvici in glede 
na to mersko lestvico je spremenljivka ordinalna. Ker pa lahko posameznim kategorijam 
priredimo številske vrednosti (npr. enkrat do dvakrat tedensko – 1, nekajkrat tedensko – 2, ...) 
bomo spremenljivko na osnovi tega obravnavali kot številsko intervalno. Odgovori, ki so jih v 
vprašalniku označili učitelji, so podani v tabeli 10. 
 
Tabela 10: Pogostost pojavljanja motečega vedenja v razredu 

 
Enkrat do 
dvakrat 
tedensko 

Nekajkrat 
tedensko 

Nekajkrat 
dnevno 

Enkrat do 
dvakrat med 
vsako šolsko 

uro 

M SO 

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

2,44 0,95 

Pogostost 
zaznavanja 
motečega 
vedenja pri 
pouku. 

18 20,9 22 25,6 36 41,9 10 11,6 

 
Nekaj manj kot polovica učiteljev je kot najbolj pogost odgovor izbrala odgovor ''nekajkrat 
dnevno'' (41,9 %), najmanj pogost odgovor pa je bil ''enkrat do dvakrat tedensko'' (20,9 %). Ker 
je vrednost aritmetične sredine 2,44 na lestvici od 1 do 4, bi lahko rekli, da učitelji ocenjujejo, 
da se moteče vedenje pri pouku pojavlja precej pogosto. Sicer v naši raziskavi učiteljev nismo 
spraševali konkretno, katera moteča vedenja se pojavljajo pri pouku, vendar pa lahko 
ugotovitev naše raziskave o pogostosti motečega vedenja povežemo tudi z ugotovitvami drugih 
raziskav (Cotton, 1992 in Sugarman, v Pšunder, 2004, str. 68), ki so ugotovile, da učitelji v 
razredu porabijo kar polovico časa za pripravo učencev na pouk, reševanje motečega vedenja 
in individualno obravnavo problemov posameznikov. Rekli bi torej lahko, da je moteče vedenje 
kar aktualen problem v šolskem prostoru, ki vpliva tudi na to, kako učinkovit je pravzaprav 
pouk. 
 
Ker pa nas zanima, kaj prispeva k pojavnosti motečega vedenja pri pouku, smo hipotezi H3 
oblikovali 5 podhipotez, s katerimi bomo poskušali najti dejavnike, ki bi morda lahko vplivali 
na pojavljanje motečega vedenja pri pouku. 
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H3a: Pogostost motečega vedenja med poukom se razlikuje med drugim in petim 
razredom. 
 
S prvo podhipotezo bomo poskušali ugotoviti, ali na pojavljanje motečega vedenja pri pouku 
vpliva to, ali učitelj poučuje v drugem oziroma v petem razredu. Ker so na anketni vprašalnik 
odgovarjali samo učitelji, ki poučujejo slovenščino v drugem oziroma v petem razredu, lahko 
torej te učitelje glede na vzorec razdelimo na dve med seboj neodvisni skupini. Pogostost 
motečega vedenja pri pouku pa je številska intervalna spremenljivka. Zato bomo za preverjanje 
te raziskovalne podhipoteze uporabili t-test razlike aritmetičnih sredin dveh neodvisnih 
vzorcev. 
 
Tabela 11: Mere opisne statistike – pogostost pojavljanja motečega vedenje glede na razred, v 
katerem učitelj poučuje 

Pogostost motečega vedenja v razredu, v 
katerem trenutno poučujete? 

N M SO 
Std. 

napaka 
2. razred 51 2,47 ,90 ,126 
5. razred 35 2,40 1,04 ,175 

 
V zgornji tabeli lahko opazimo, da se pojavnost motečega vedenja med drugim in petim 
razredom ne razlikuje bistveno. V petem razredu je tega glede na vzorec zanimivo celo malce 
manj (M = 2,40) kot v drugem razredu (M = 2,47). Morda zato, ker so učenci v petem razredu 
že starejši, bolj navajeni na šolsko delo in zato lahko pouku dlje in bolj mirno sledijo. Opazimo 
torej lahko minimalne razlike v pojavnosti motečega vedenja med drugim in petim razredom. 
Ali pa so razlike tudi statistično pomembne smo preverili s t-testom neodvisnih vzorcev, 
katerega rezultati so zabeleženi v spodnji tabeli. 
 
Tabela 12: Levenov test enakosti varianc in t-test – pogostost pojavljanja motečega vedenja 
glede na razred, v katerem učitelj poučuje 

Pogostost pojavnosti motečega 
vedenja v razredu. 

Levenov 
test 

enakosti 
varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t sp p 

Po
v. 
ra
z. 

Se 

95 % IZ 
razlike 

sp zg 
 

Predpostavimo 
enakost 
varianc 

1,
55 

,2
17 

,3
36 

84 
,7
38 

,0
71 

,2
10 

-
,3
5 

,4
9 

Ne 
predpostavimo 
enakosti 
varianc 

  
,3
27 

66
,4 

,7
45 

,0
71 

,2
16 

-
,3
6 

,5
0 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,55, α = 0,217) je t-test za neodvisne 
vzorce pokazal, da se med drugim in petim razredom ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike v pogostosti pojavljanja motečega vedenja pri pouku (t = 0,336, g = 84, α = 0,738).  
 
Raziskovalne podhipoteze H3a nismo uspeli potrditi, torej za naš vzorec ne moremo trditi, da 
na pogostost pojavljanja motečega vedenja vpliva to, ali gre za 2. ali 5. razred. 
 
H3b: Pogostost motečega vedenja učencev se razlikuje med šolami v mestih in šolami na 
podeželju. 
 
Tudi to podhipotezo bomo preverili z enako metodo, kot smo jo uporabili pri podhipotezi 4a. 
Tokrat bomo preverjali, ali na pogostost motečega vedenja vpliva to, ali je šola, na kateri učitelj 
poučuje, na podeželju ali v mestu. Vrsta šole je torej dihotomna spremenljivka. 
 
Tabela 13: Mere opisne statistike – pogostost pojavljanja motečega vedenje glede tip šole, na 
kateri učitelj poučuje 

Kako pogosto se pri pouku pojavlja moteče vedenje 
glede na lokacijo šole, na kateri učitelj poučuje? 

N M SO 
Std. 

napaka 
mestna 51 2,69 ,927 ,130 
podeželska 35 2,09 ,887 ,150 

 
Lahko opazimo, da lokacija šole glede na našo raziskavo precej vpliva na to, koliko motečega 
vedenja se pojavlja pri pouku. Moteče vedenje se pojavlja precej bolj pogosto na mestnih šolah 
(M = 2,69) kot na podeželskih šolah (M = 2,09). Razloge za to bi lahko iskali v morebitnem 
manjšem številu učencev, ki se pogosto pojavlja na podeželskih šolah. Eden izmed možnih 
razlogov bi lahko bil tudi sam tempo življenja na podeželju, ki verjetno poteka manj stresno kot 
življenje v mestu, kar bi se lahko zrcalilo na učencih. Da pa lahko ovržemo ali potrdimo našo 
podhipotezo, smo opravili še t-test razlike aritmetičnih sredin dveh neodvisnih vzorcev, 
katerega rezultati so zabeleženi v spodnji tabeli. 
 
Tabela 14: Levenov test enakosti varianc in t-test – pogostost pojavljanja motečega vedenja 
glede na tip šole, na kateri učitelj poučuje 

Pogostost 
motečega 
vedenja. 

Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti arimetičnih sredin 

F p t sp p 
Pov. 
raz. 

Se 
95 % IZ 
razlike 

sp zg 

Predpostavim
o enakost 
varianc 

,042 ,839 
3,0
0 

84 ,004 ,601 
,20
0 

,20 
1,
00 

Ne 
predpostavim
o enakosti 
varianc 

  
3,0
3 

75,
3 

,003 ,601 
,19
8 

,21 
1,
00 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,042, α = 0,839) je t-test za 
neodvisne vzorce pokazal, da se med poželskimi in mestnimi šolami pojavljajo statistično 
pomembne razlike v pogostosti pojavljanja motečega vedenja pri pouku (t = 3,00, g = 84, α = 
0,004). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,4 % za naš vzorec trdimo, da je pogostost 
motečega vedenja večja na mestnih šolah. S tem smo tudi potrdili našo raziskovalno 
podhipotezo H3b. 
 
H3c: Pogostost motečega vedenja učencev je pri učiteljih z večjo delovno dobo manjša. 
 
Pri tej podhipotezi imamo opravka z dvema številskima spremenljivkama: pogostostjo 
motečega vedenja in delovno dobo učiteljev. Prva je intervalna, druga pa je razmernostna. Zato 
smo dano podhipotezo poskušali potrditi s pomočjo linearne regresije, kjer bo pogostost 
uporabe odvisna, delovna doba pa neodvisna spremenljivka. Najprej pa smo napisali osnovno 
linearno regresijsko funkcijo: 
 

� = � + � ∙ � 
 
A je regresijska konstanta, ki predstavlja oceno za y v primeru, ko je x = 0, b pa je regresijski 
koeficient, ki pove, za koliko se v povprečju spremeni y, če se x poveča za 1. Cilj preverjanja 
naše hipoteze bo dokazati, da je regresijski koeficient manjši od nič tudi na nivoju celotne 
populacije. V spodnji tabeli so prikazani koeficienti naše regresijske funkcije in njihova 
statistična pomembnost. 
 
Tabela 15: Koeficienti linearne regresijske funkcije – vpliv delovne dobe učitelja na pogostost 
motečega vedenja učencev 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 
B 

Std. 
napaka 

Beta 

1 
Konstanta 2,696 ,183  14,723 ,000 
Delovna 
doba 

-,014 ,008 -,179 -1,671 ,099 

a. Odvisna spremenljivka: pogostost motečega vedenja. 
 
Naša regresijska zveza se torej glede na podatke iz tabele glasi: 
 

� = 2,696 − 0,014 ∙ � 
 
Za vzorčne podatke torej velja, da je povprečna pogostost motečega vedenja 2,69 na lestvici od 
ena do štiri, če je učitelj šele začel poučevati. Vsako dodatno leto poučevanja pogostost zmanjša 
za 0,014 stopnje (10 let torej za 0,14 stopnje). Z večjo delovno dobo se torej pogostost motečega 
vedenja v razredu zmanjšuje, vendar ne zelo izrazito. 
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V nadaljevanju smo želeli dokazati, da delovna doba učiteljev vpliva na pogostost motečega 
vedenja pri pouku. Če želimo, da je dokaz uspešen, mora biti regresijski koeficient β manjši od 
nič, kar pomeni, da večja, kot je delovna doba učiteljev, manj je motečega vedenja učencev.  
 
Naš model linearne regresije (β = - 0,179, t = - 1,671, p = 0,0495 (0,0495 = 0,099/2)) je pokazal 
statistično pomembne razlike, kar pomeni, da lahko z oceno tveganja 4,95 % trdimo, da daljša, 
kot je delovna doba učitelja, manj je motečega vedenja pri učencih. 
 
Na koncu smo ocenili še kvaliteto regresijskega modela z koeficientom določenosti. 
 
Tabela 16: Koeficient določenosti in kvaliteta regresijskega modela – vpliv delovne dobe 
učitelja na pogostost motečega vedenja učencev 

Model R R kvadrat Popravljen R kvadrat Standardna napaka ocene 
1 ,179a ,032 ,021 ,943 

 
Koeficient določenosti znaša oziroma R2 = 0,032. To pomeni, da lahko pojasnimo samo 3,2 % 
variabilnosti pogostosti motečega vedenja učencev z variabilnostjo delovne dobe. Lahko bi 
torej rekli, da naš model precej slabo pojasnjuje pogostost motečega vedenja z vidika delovne 
dobe. Vendar pa smo našo raziskovalno podhipotezo H3c vseeno uspešno potrdili in za naš 
vzorec lahko trdimo, da večja, kot je delovna doba učitelja, manj motečega vedenja se pojavlja 
pri pouku. 
 
H3d: Pogostost motečega vedenja učencev se razlikuje glede na naziv učiteljev. 
 
To podhipotezo bomo preverili s pomočjo testa razlike aritmetičnih sredin za več neodvisnih 
vzorcev, ki se imenuje tudi analiza variance (ANOVA). Pri tej podhipotezi pogostost motečega 
vedenja razumemo kot številsko intervalno spremenljivko, naziv učiteljev pa je nominalna 
spremenljivka s štirimi kategorijami. Na osnovi te nominalne spremenljivke se vzorec razdeli 
na štiri skupini. Pri analizi bomo preverjali morebitne razlike v aritmetičnih sredinah glede na 
te štiri skupine. 
 
Tabela 17: Mere opisne statistike – pogostost pojavljanja motečega vedenje glede na naziv 
učitelja 

 N M. SO Std. nap. 

učitelj 19 2,63 1,065 ,244 
učitelj mentor 27 2,41 ,844 ,162 
učitelj 
svetovalec 

30 2,33 ,994 ,182 

učitelj svetnik 10 2,50 ,972 ,307 
Skupaj 86 2,44 ,953 ,103 

 
Iz preglednice lahko razberemo, da se med učitelji glede na različne nazive pojavljajo zelo 
majhne razlike v pogostosti pojavljanja motečega vedenja pri učencih. Najbolj pogosto naj bi 
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se moteče vedenje glede na podatke iz tabele pojavljajo pri učiteljih brez dodatnega naziva (M 
= 2,63). To bi lahko utemeljili tako, da učitelji brez dodatnega naziva morda še nimajo toliko 
izkušenj oziroma se še niso tako strokovno izpopolnili kot učitelji z nazivom. Najmanj pogosto 
se glede na rezultate moteče vedenje pojavlja pri učiteljih svetovalcih (M = 2,33), kar pa je 
zanimivo glede na to, da nazivu svetovalec sledi še naziv svetnik. Glede na to, da so tudi 
standardni odkloni za vse nazive približno enaki (okoli 1), lahko ugotovimo, da nekih bistvenih 
razlik med učitelji z različnimi nazivi, kar se tiče pogostosti motečega vedenja med učenci, ni. 
Da pa lahko potrdimo oziroma ovržemo našo podhipotezo, smo opravili še analizo variance 
oziroma ANOVO. Še prej smo seveda preverili, ali so predpostavke izpolnjene. Če želimo, da 
so predpostavke izpolnjene, moramo preveriti, ali so variance po vseh štirih skupinah enake. 
To smo naredili z Levenovim testom enakosti varianc. 
 
Tabela 18: Levenov test enakosti varianc – pogostost pojavljanja motečega vedenje glede na 
naziv učitelja 

Levenova statistika df1 df2 p 
,641 3 82 ,591 

 

Tabela 19: Analiza variance (ANOVA) – Pogostost pojavljanja motečega vedenje glede na 
naziv učitelja 

 Vsota 
kvadratov 

sp 
Povprečna vsota 

kvadratov 
F p 

Med skupinami 1,103 3 ,368 ,396 ,756 
Znotraj skupin 76,106 82 ,928   
Skupaj 77,209 85    

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,641, g1 = 3, g2 = 82, α = 0,591) 
enosmerna analiza variance ANOVA med pogostostjo motečega vedenja med učenci glede na 
različne nazive učiteljev ni pokazala statistično pomembnih razlik (F = 0,396, g1 =3, α = 0,756) 
 
Raziskovalne podhipoteze H3d kljub začetnim manjšim razlikam med nazivi nismo uspeli 
potrditi. Za naš vzorec torej ne moremo trditi, da naziv, ki ga ima učitelj, vpliva na to, kako 
pogosto se bo pri pouku pojavljalo moteče vedenje. 
 
H3e: Pri pouku je manj motečega vedenja, če so učitelji bolj zadovoljni s svojim poklicem. 
 
Tudi to podhipotezo bomo preverili z enako metodo kot podhipotezo H4c, torej z linearno 
regresijo. Obe spremenljivki sta namreč številski intervalni; zanima nas odvisnost pogostosti 
motečega vedenja od zadovoljstva učiteljev.  
 
Najprej smo zapisali regresijsko premico na osnovi tabele, v kateri so koeficienti in njihova 
statistična pomembnost. 
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Tabela 20: Koeficienti linearne regresijske funkcije – pogostost pojavljanja motečega vedenja 
glede na zadovoljstvo učitelja pri delu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardi
zirani 

koeficienti t p 

B 
Std. 

napaka 
Beta 

1 
Konstanta 3,797 ,474  8,003 ,000 

Zadovoljstvo z 
delom 

-,339 ,116 -,304 -2,920 ,004 

a. Odvisna spremenljivka: pogostost motečega vedenja. 
 
Regresijska premica se tako glasi: 
 

� = 3,797 − 0,339 ∙ � 
 
Za vzorčne podatke lahko rečemo, da bi za učitelje, ki s svojim delom sploh niso zadovoljni 
veljalo, da je pri njih pogostost motečega vedenja na lestvici od 1 do 4 enaka 3,797. Če bi se 
stopnja zadovoljstva povečala za eno stopnjo (npr. na dokaj zadovoljen/zadovoljna), bi se 
moteče vedenje zmanjšalo približno za tretjino ene stopnje. To sicer govori v prid naše 
podhipoteze, a če jo želimo uspešno dokazati, mora biti regresijski koeficient β manjši od nič. 
 
Naš model linearne regresije (β = - 0,304, t = - 2,920, p = 0,004) je pokazal statistično 
pomembne razlike. To pomeni, da lahko z oceno tveganja 0,4 % trdimo, da večje, kot je 
zadovoljstvo z delom, manj motečega vedenja se pojavlja pri pouku, s čimer smo tudi uspešno 
potrdili našo raziskovalno hipotezo H3e. Pridobljene ugotovitve bi lahko utemeljili tako, da se 
učitelji, ki so zadovoljni s poklicem, verjetno bolj zavzeto lotevajo tako načrtovanja kot 
izvajanja pouka. Poleg tega s svojo pozitivno naravnanostjo (ki jo zadovoljstvo pri delu 
zagotovo prinese) vplivajo tudi na svoje učence, ki se potem prav tako bolj pozitivno naravnano 
vedejo. V teoretičnem delu smo razdelali, kakšno je uspešno vodenje razreda. Za uspešno 
vodenje naj bodo učitelji pri poučevanju sproščeni, samozavestni; navodila naj bodo podana 
jasno; učence naj učitelj aktivno vključuje v delo, jih spoštuje in spodbuja njihov razvoj 
(Kyriacaou, 1997, str. 19–20). Tako vodenje razreda lahko dosega učitelj, ki je pri delu 
zadovoljen in optimističen, kar nam še dodatno razjasni potrditev naše hipoteze, ki povezuje 
zadovoljstvo učitelja z delom in moteče vedenje. 
 
H4: Pri pouku so razlike v pogostosti uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno 
sodelovanje učencev: 

a) med drugim in petim razredom, 
b) med šolami v mestih in na podeželju, 
c) glede na delovno dobo, 
d) glede na naziv učitelja, 
e) glede na zadovoljstvo učitelja s svojim poklicem. 
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Z raziskavo smo poskušali ugotoviti tudi, ali učitelji izbirajo določene učne metode za delo pri 
pouku z namenom, da bi se izognili motečemu vedenju. Ker pa je učnih metod, po katerih smo 
spraševali učitelje v vprašalniku ogromno, smo se odločili, da se posvetimo skupini učnih 
metod, za katere predpostavljamo, da se pri njih najbolj pogosto pojavlja moteče vedenje. Gre 
za učne metode, ki smo jih razvrstili v eno skupino (s tem smo dobili številsko intervalno 
spremenljivko). V to skupino, ki smo jo poimenovali: učne metode, ki zahtevajo medsebojno 
sodelovanje učencev, smo združili naslednjih petih učnih metod: projektno delo, pogovor med 
učenci v skupinah, uporabo računalnika, sodelovalno učenje, problemski pouk.  
 
Če se spomnimo na ugotovitve druge hipoteze, smo ugotovili, da se največ motečega vedenja 
pojavlja ravno pri pogovoru med učenci v skupinah; veliko se ga pojavlja tudi pri sodelovalnem 
učenju. Torej lahko tudi glede na našo raziskavo trdimo, da se pri učnih metodah, pri katerih 
učenci medsebojno sodelujejo, pojavlja več motečega vedenja. Prav zato smo se odločili, da 
glede na različne kriterije raziščemo, ali se morda pogostost uporabe teh učnih metod razlikuje 
glede na to, v katerem razredu učitelj poučuje, kje je šola, na kateri učitelj poučuje, ali pa na 
pogostost uporabe vplivajo učiteljev naziv, njegova delovna doba ali zadovoljstvo pri poklicu. 
 
Za preverjanje raziskovalne hipoteze H4 smo oblikovali pet podhipotez, katere bomo poskušali 
potrditi v nadaljevanju. 
 
H4a: Pogostost uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev, se 
razlikuje med drugim in petim razredom. 
 
S to podhipotezo bomo poskušali ugotoviti, ali na to, kako pogosto se učitelji odločijo za 
uporabo učnih metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev, vpliva to, ali poučujejo v 
drugem ali petem razredu. Kot smo povedali že pri prejšnji hipotezi (ker bomo zopet analizirali 
odgovore učiteljev, ki poučujejo slovenščino v drugem ali petem razredu), imamo opravka z 
dvema neodvisnima vzorcema. Test ki ga bomo uporabili za analiziranje te podhipoteze, bo 
zato zopet t-test razlike aritmetičnih sredin dveh neodvisnih vzorcev. Pogostost uporabe učnih 
metod je številčna intervalna spremenljivka, razred, v katerem učitelj poučuje, pa je dihotomna 
spremenljivka, ki vzorec razdeli v dve skupini. 
 
Tabela 21: Mere opisne statistike – pogostost uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno 
sodelovanje učencev glede na razred, v katerem učitelj poučuje 

Pogostost uporabe učnih metod, ki 
zahtevajo sodelovanje učencev glede na 

razred, v katerem učitelj poučuje? 
N M. SO 

Std. 
napaka 

2. razred 51 3,02 ,56 ,078 
5. razred 35 3,14 ,70 ,119 

 
V zgornji tabeli lahko opazimo, da je glede na razred razlika med uporabo učnih metod, ki 
zahtevajo sodelovanje med učenci precej majhna. Uporaba teh učnih metod je nekoliko 
pogostejša v petem razredu (M = 3,14) kot v drugem razredu (M = 3,02). To bi lahko razložili 
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tudi tako, da so učne metode, ki smo jih uvrstili v našo skupino ''učnih metod, ki zahtevajo 
medsebojno sodelovanje med učenci'', morda nekoliko kompleksnejše in zato morda bolj 
primerne za starejše učence. Kakorkoli pa lahko rečemo, da je uporaba teh učnih metod vseeno 
še kar visoka (najbolj pogost odgovor je glede na lestvico nekaj čez 3 za oba razreda, kar bi 
konkretno pomenilo, da učitelji te učne metode uporabijo včasih), kar je za pouk (slovenščine) 
pozitivno. Priporočila namreč navajajo, da je za pouk slovenščine priporočljiva uporaba učnih 
metod projektnega dela ter različnih oblik sodelovalnega učenja (Program osnovna šola. 
Slovenščina. Učni načrt, 2011, str. 98–101), torej ravno učnih metod, ki smo jih opredelili kot 
učne metode, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev. 
 
Da pa lahko ovržemo ali potrdimo našo hipotezo, torej ali na uporabo omenjenih učnih metod 
vpliva to, ali učitelj poučuje v 2. ali v 5. razredu, smo naredili še t-test razlike aritmetičnih 
sredin dveh neodvisnih vzorcev, katerega rezultati so podani v spodnji tabeli. 
 
Tabela 22: Levenov test enakosti varianc in t-test – pogostost pojavljanja motečega vedenja 
glede na razred, v katerem učitelj poučuje 

Pogostost 
uporabe učnih 

metod, ko učenci 
sodelujejo v 
skupinah. 

Levenov test 
enakost 
varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t sp p 
Pov. 
raz. 

Se 
95 % IZ 
razlike 

sp zg 
Predpostavimo 
enakost varianc 

,672 ,415 -,892 84 
,37
5 

-
,121 

,13
6 

-
,39 

,1
5 

Ne predpostavimo 
enakosti varianc 

  -,854 
61,
6 

,39
6 

-
,121 

,14
2 

-
,41 

,1
6 

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,672, α = 0,415) je t-test za 
neodvisne vzorce pokazal, da se med drugim in petim razredom ne pojavljajo statistično 
pomembne razlike v pogostosti uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje 
učencev (t = 0,892, g = 84, α = 0,375). 
 
Raziskovalne podhipoteze H4a tako nismo uspeli potrditi in za naš vzorec ne moremo trditi, da 
na to, kako pogosto učitelj pri pouku uporablja učne metode, ki zahtevajo medsebojno 
sodelovanje učencev, vpliva razred (2. ali 5.), v katerem učitelj poučuje.  
 
H4b: Pogostost uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev, se 
razlikuje med šolami v mestih in šolami na podeželju. 
 
Tudi to podhipotezo bomo preverili s t-testom razlike aritmetičnih sredin dveh neodvisnih 
vzorcev. Neodvisni spremenljivki v tem primeru predstavlja vrsta šole – mestna ali podeželska. 
Vrsta šole je torej dihotomna spremenljivka.  
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Tabela 23: Mere opisne statistike – pogostost uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno 
sodelovanje učencev glede na razred, v katerem učitelj poučuje 

Ali se pogostost uporabe učnih metod, ki zahtevajo 
sodelovanje učencev razlikuje glede na vrsto šole, na 

kateri učitelj poučuje? 
N M SO 

Std. 
napaka 

mestna 51 3,04 ,66 ,092 
podeželska 35 3,11 ,56 ,095 

 
Tudi tukaj lahko opazimo, da na to, kako pogosto učitelj uporablja učne metode, ki zahtevajo 
medsebojno sodelovanje učencev, ne vpliva tip šole, na kateri učitelj poučuje. Nekaj več teh 
učnih metod uporabljajo učitelji na podeželskih šolah (M = 3,11), vendar razlika z učitelji, ki 
poučujejo na mestnih šolah ni velika (M = 3,04). Zopet lahko opazimo, da se aritmetična sredina 
pogostosti uporabe teh učnih metod giblje okoli 3, kar podobno kot pri razredu poučevanja 
učitelja pomeni, da ne glede na lokacijo šole učitelji uporabijo te učne metode ''včasih''. Da pa 
lahko ovržemo ali potrdimo našo podhipotezo, preverimo še rezultate t-testa razlike 
aritmetičnih sredin dveh neodvisnih vzorcev. 
 
Tabela 24: Levenov test enakosti varianc in t-test – pogostost pojavljanja motečega vedenja 
glede na tip šole, na kateri učitelj poučuje 

Pogostost 
uporabe učnih 

metod, ko 
učenci 

sodelujejo v 
skupinah. 

Levenov 
test 

enakost 
varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t sp p 
Pov. 
raz. 

Se 
95 % IZ razlike 

sp zg 
Predpostavimo 
enakost 
varianc 

,310 ,579 
-

,537 
84 ,593 -,073 ,137 -,35 ,20 

Ne 
predpostavimo 
enakosti 
varianc 

  
-

,553 
80 ,582 -,073 ,133 -,34 ,19 

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,310, α = 0,579) je t-test za 
neodvisne vzorce pokazal, da se med učitelji, ki poučujejo na mestnih oziroma na podeželskih 
šolah, ne pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe učnih metod, ki 
zahtevajo sodelovanje učencev (t = 0,537, g = 84, α = 0,593). 
 
Raziskovalne podhipoteze H4b tako nismo uspeli potrditi in za naš vzorec torej ne moremo 
trditi, da na pogostost uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev, 
vpliva tip šole (mestni ali podeželski). 
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H4c: Pogostost uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev, se 
razlikuje glede na delovno dobo učiteljev. 
 
Pri tej podhipotezi sta obe spremenljivki številski. Prva spremenljivka je pogostost uporabe 
učnih metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev in gre za intervalno spremenljivko. 
Druga spremenljivka, delovna doba učiteljev, pa je razmernostna spremenljivka. Dano 
podhipotezo bomo zato poskušali potrditi s pomočjo linearne regresije, kjer bo pogostost 
uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev, odvisna, delovna doba pa 
neodvisna spremenljivka. Cilj preverjanja naše hipoteze je dokazati, da je regresijski koeficient 
različen od nič tudi na nivoju celotne populacije. V spodnji tabeli so zapisani koeficienti naše 
regresijske funkcije in njihova statistična pomembnost. 
 
Tabela 25: Koeficienti linearne regresijske funkcije – pogostost uporabe učnih metod, ki 
zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev glede na delovno dobo učiteljev 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 
B 

Std. 
napaka 

Beta 

1 
Konstanta 2,967 ,120  24,673 ,000 
Delovna 
doba 

,00543 ,006 ,106 ,979 ,331 

a. Odvisna spremenljivka: pogostost uporabe učnih metod, ko učenci sodelujejo v skupinah. 
 
Če koeficiente iz tabele zapišemo v osnovno linearno regresijsko funkcijo, se regresijska zveza 
za vzorčne podatke glasi: 
 

� = 2,967 + 0,00543 ∙ � 
 
Za vzorčne podatke torej velja, da je povprečna pogostost uporabe učnih metod, kjer učenci 
sodelujejo v skupinah, 2,967 na lestvici od ena do pet, če je učitelj šele začel poučevati. Vsako 
dodatno leto učenja pa pogost poveča za 0,00543 stopnje (10 let torej za 0,05 stopnje in 100 let 
za samo 0,5 stopnje). Z leti se pogostost teh učnih metod sicer povečuje, vendar zelo neizrazito. 
 
Če želimo dokazati, da delovna doba sploh vpliva na pogostost uporabe teh učnih metod, 
moramo dokazati, da je regresijski koeficient različen od nič (na nivoju populacije).  
 
Naš model linearne regresije (β = 0,106, t = 0,979, p = 0,331) ni pokazal statistično pomembnih 
razlik, kar pomeni, da ne moremo trditi, da delovna doba vpliva na pogostost uporabe učnih 
metod, ki od učencev zahtevajo medsebojno sodelovanje. Ta ugotovitev je sicer zanimiva, kajti 
učne metode, ki od učencev zahtevajo medsebojno sodelovanje, so precej priporočljive. 
Sodelovanje učencev omogoča izmenjavo informacij, iskanje novih rešitev, soočanje stališč in 
različnih mišljenj, poteka preko različnih oblik dela in učenci niso usmerjeni le v lastno 
razmišljanje, ampak skušajo priti do rešitev skupaj, pri čemer pa sta zelo pomembna tudi 
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čustveni in socialni vidik (Žakelj, 2003, str. 54). Lahko bi sklepali, da učitelji na začetku kariere 
še niso tako suvereni v vzpostavljanju discipline in se zato tem učnim metodam bolj izogibajo. 
Za učitelje z več delovne dobe smo ugotovili, da se pri njih pojavlja manj motečega vedenja, 
zato bi lahko sklepali, da zaradi pozitivne strani sodelovanja med učenci in že bolj dodelanega 
disciplinskega koncepta bolj pogosto uporabljajo te učne metode. Vendar pa so bila glede na 
rezultate naša predvidevanja neutemeljena.  
 
V nadaljevanju smo ocenili še kvaliteto regresijskega modela s koeficientom določenosti. 
 
Tabela 26: Koeficient določenosti in kvaliteta regresijskega modela – vpliv delovne dobe 
učitelja na pogostost uporabe učnih metod, ki od učencev zahtevajo medsebojno sodelovanje 

Model R R kvadrat 
Popravljen R 

kvadrat 
Standardna 

napaka ocene 
1 ,106 ,011 ,000 ,61941 

 
Koeficient določenosti znaša R2 = 0,011. To pomeni, da lahko pojasnimo samo 1,1 % 
variabilnosti pogostosti uporabe učnih metod, ki od učencev zahtevajo medsebojno sodelovanje 
z variabilnostjo delovne dobe. Lahko bi torej rekli, da naš model slabo pojasnjuje variabilnost 
med delovno dobo in uporabo določenih učnih metod. 
 
Raziskovalne podhipoteze H4c nismo uspeli potrditi, torej za naš vzorec lahko trdimo, da tudi 
delovna doba učitelja ne vpliva na pogostost uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno 
sodelovanje učencev pri pouku. 
 
H4d: Pogostost uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev glede 
na naziv učiteljev. 
 
To podhipotezo bomo potrdili s pomočjo testa razlike aritmetičnih sredin za več neodvisnih 
vzorcev (ANOVA). Pogostost uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje 
učencev je v našem primeru številska intervalna spremenljivka in naziv učiteljev se zopet 
razume kot nominalna spremenljivka s štirimi kategorijami. Na osnovi te spremenljivke vzorec 
in populacija razpade na štiri skupine; mi bomo preverili morebitne razlike v aritmetičnih 
sredinah. 
 
Tabela 27: Mere opisne statistike – pogostost uporabe učnih metod, ki od učencev zahtevajo 
medsebojno sodelovanje glede na naziv učitelja 

 N M SO Std. nap. 
učitelj 19 2,979 ,800 ,18 
učitelj mentor 27 3,067 ,505 ,10 
učitelj svetovalec 30 2,987 ,624 ,11 
učitelj svetnik 10 3,460 ,378 ,12 
Skupaj 86 3,065 ,619 ,07 
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Iz preglednice lahko razberemo, da se med učitelji glede na različne nazive ne pojavljajo 
pretirane razlike v pogostosti uporabe učnih metod, ki od učencev zahtevajo medsebojno 
sodelovanje. Najbolj pogosto omenjene učne metode glede na podatke iz tabele uporabljajo 
učitelji svetniki (M = 3,46), najmanj pogosto pa učitelji brez dodatnega naziva (M = 2,97). Če 
pogledamo še ostala dva naziva ugotovimo, da učitelji mentorji in učitelji svetovalci učne 
metode, ki od učencev zahtevajo sodelovanje v skupinah, uporabljajo približno enako pogosto, 
medtem ko je pogostost uporabe teh učnih metod večja pri učiteljih svetnikih za skoraj 0,5 
stopnje. Morda bi se nam tukaj lahko potrdila predvidevanja iz prejšnje podhipoteze o tem, da 
učitelji z več izkušnjami in znanja zaradi smiselnosti omenjenih učnih metod te učne metode 
uporabljajo bolj pogosto. Glede na aritmetične sredine bi torej lahko rekli, da se med učitelji 
glede na njihov naziv pojavljajo razlike v uporabi učnih metod, ki zahtevajo medsebojno 
sodelovanje učencev, vendar pa moramo za potrditev (ali ovržbo) naše hipoteze opraviti še test 
– torej, analizo variance ali ANOVO. Da pa jo sploh lahko izvedemo, moramo najprej preveriti, 
ali so predpostavke izpolnjene, kar bomo preverili tako, da bomo opravili Levenov test enakosti 
varianc, ki nam bo pokazal, ali so variance vseh štirih skupin enake. 
 
Tabela 28: Levenov test enakosti varianc – pogostost uporabe učnih metod, ki od učencev 
zahtevajo medsebojno sodelovanje glede na naziv učitelja 

Levenova statistika df1 df2 p 
1,122 3 82 ,345 

 
Tabela 29: Analiza variance (ANOVA) – pogostost uporabe učnih metod, ki od učencev 
zahtevajo medsebojno sodelovanje glede na naziv učitelja 

 
Vsota 

kvadratov 
sp 

Povprečna 
vsota 

kvadratov 
F p 

Med skupinami 1,885 3 ,628 1,678 ,178 
Znotraj skupin 30,710 82 ,375   
Skupaj 32,595 85    

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,122, g1 = 3, g2 = 82, α = 0,345) 
enosmerna analiza variance ANOVA ni pokazala statistično pomembnih razlik v uporabi učnih 
metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev glede na različne nazive učiteljev  
(F = 1,678, g =3, α = 0,178). 
 
Raziskovalne podhipoteze H4d tako nismo uspeli potrditi in za naš vzorec lahko trdimo, da 
naziv učitelja ne vpliva na pogostost uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno 
sodelovanje učencev pri pouku. 
 
H4e: Večje je zadovoljstvo učitelja s svojim poklicem, bolj pogosta je uporaba učnih 
metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev. 
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To podhipotezo bomo podobno kot H4c potrdili s pomočjo linearne regresije, saj se pri tej 
podhipotezi zopet srečamo z dvema številskima, tokrat obema intervalnima spremenljivkama. 
Pogostost uporabe učnih metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev bo razumljena 
kot odvisna, zadovoljstvo učitelja pri delu pa neodvisna spremenljivka. Cilj preverjanja naše 
hipoteze je dokazati, da je regresijski koeficient večji od nič tudi na nivoju celotne populacije. 
V spodnji tabeli so zapisani koeficienti naše regresijske funkcije in njihova statistična 
pomembnost. 
Tabela 30: Koeficienti linearne regresijske funkcije – pogostost uporabe učnih metod, ki 
zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev glede na zadovoljstvo učitelja s svojim poklicem 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 
B 

Std. 
napaka 

Beta 

1 
Konstanta 2,394 ,315  7,607 ,000 
zadovoljstvo z 
delom 

,168 ,077 ,231 2,179 ,032 

a. Odvisna spremenljivka: pogostost uporabe učnih metod, ko učenci sodelujejo v skupinah. 
 
Glede na vzorčne podatke se regresijska premica glasi: 
 

� = 2,394 + 0,168 ∙ � 
 
Na podlagi tega vidimo, da je povprečna pogostost uporabe teh učnih metod 2,39 na lestvici od 
1 do 5, če je njihovo zadovoljstvo z delom enako 0. Če se zadovoljstvo z delom poveča za eno 
enoto, se pogostost uporabe učnih metod, kjer učenci sodelujejo v skupinah, poveča za 0,168 
stopnje na lestvici od 1 do 5.  
 
Pri preverjanju statistične pomembnosti regresijskega koeficienta bomo torej preverili, ali je 
regresijski koeficient β večji od nič. 
 
Naš model linearne regresije (β = 0,231, t = 2,179, p = 0,032) je pokazal statistično pomembne 
razlike. Z oceno tveganja 3,2 % lahko trdimo, da večje, kot je zadovoljstvo z delom, bolj 
pogosta je uporaba učnih metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev v skupini. 
 
Raziskovalno podhipotezo H4e smo uspešno potrdili in za naš vzorec lahko trdimo, da bolj, kot 
je učitelj zadovoljen z delom, ki ga opravlja, bolj pogosto pri pouku uporablja učne metode, ki 
zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev.  
 
Zanimivo je torej združiti te ugotovitve in ugotovitve hipoteze o pogostosti pojavljanja 
motečega vedenja. Pri učiteljih, ki so z delom zadovoljni, se povprečno pojavlja manj motečega 
vedenja, čeprav povprečno uporabljajo več učnih metod, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje 
učencev (ki jih razumemo kot take, pri katerih se moteče vedenje rado pojavlja). Rekli bi torej 
lahko, da bolj, kot je učitelj pozitivno naravnan in zadovoljen, lažje in uspešneje vodi celoten 
pouk. 
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Na tem mestu lahko pripišem lastno izkušnjo, kjer je učiteljica, ki je bila zelo zadovoljna s 
svojim poklicem (se je opazilo navzven in je tudi sama potrdila) pri pouku večinsko uporabljala 
učne metode, ki so zahtevale medsebojno sodelovanje učencev. Učenci so bili pri delu zelo 
motivirani; vezi med njimi so bile tesne, med seboj so si veliko pomagali ter bili zelo uspešni 
pri raznih preizkusih znanja. 
 
H5: Pri pouku so razlike v pogostosti implementacije preventivne discipline: 

− med drugim in petim razredom, 
− med šolami v mestih in na podeželju, 
− glede na delovno dobo, 
− glede na naziv učitelja, 
− glede na zadovoljstvo učitelja s svojim poklicem. 

 
Eden izmed raziskovalnih ciljev je bil tudi raziskati, ali se pri pouku pojavljajo razlike v 
pogostosti implementacije preventivne discipline . V anketnem vprašalniku smo to preverjali 
kar z dvema vprašanjema, in sicer s 4. vprašanjem ''Ko se pripravljate na ure slovenščine, ali 
razmišljate o tem, katere učne metode boste uporabili, da ne bo prišlo do motečega vedenja?'' 
in 5. vprašanjem ''Ai v učno pripravo za slovenščino zapišete tudi, kako boste preprečili pojav 
motečega vedenja?''. Na obe vprašanji so učitelji odgovorili z vrednotenjem na lestvici od 1 do 
5 (1 - nikoli, 5 - zelo pogosto). S preventivno disciplino je bilo povezano tudi vprašanje 6., pri 
katerem so učitelji komentirali, ali v učno pripravo zapišejo oziroma ne zapišejo, kako bodo 
preprečili pojav motečega vedenja. Poleg omenjenih vprašanj smo za potrebe naše raziskave 
analizirali tudi resnične učne priprave za poljubne ure slovenščine, ki so nam jih posredovali 
učitelji pri vprašanju 16 (pridobili smo 8 takih učnih priprav). Zaradi smiselnosti in povezovanja 
bomo rezultate, ki smo jih pridobili, kvalitativno vnesli na primernem mestu v nadaljevanju ob 
kvantitativni analizi. 
 
Tabela 31: Mere opisne statistike – pogostost razmisleka učiteljev o uporabi določenih učnih 
metod (pri katerih ne prihaja do motečega vedenja) 

UČNE METODE nikoli izjemoma včasih pogosto 
zelo 

pogosto 
M SO 

 f 
f 

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

3,76 0,91 

''Ko se pripravljate 
na ure slovenščine, 
ali razmišljate o 
tem, katere učne 
metode boste 
uporabili, da ne bo 
prišlo do motečega 
vedenja?'' 

1 1,2 5 5,8 27 31,4 34 39,5 19 22,1 
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Opazimo lahko, da več kot tretjina učiteljev (39,5 %) pogosto razmišlja, katere učne metode bo 
uporabila, da ne bo prišlo do motečega vedenja. Tretjina učiteljev (31,4 %) o tem razmišlja 
včasih, kar 22,1 % pa celo zelo pogosto. Delež učiteljev, ki o tem ne razmišlja oziroma razmišlja 
izjemoma, je zelo majhen. 
 
Rezultate lahko opredelimo kot zelo pozitivne, saj učitelji razmišljajo, kako bi preventivno 
načrtovali pouk. Rekli bi lahko, da se, kot razlaga Pšunder (2011, str. 32), raje izognejo 
disciplinskim problemom, preden sploh pride do njih. 
 
Tabela 32: Mere opisne statistike – pogostost zapisovanja morebitnega preprečevanja motečega 
vedenja v času učne ure v učno pripravo 

UČNE METODE nikoli izjemoma včasih pogosto 
zelo 

pogosto 
M SO 

''Ali v učno 
pripravo za 
slovenščino zapišete 
tudi, kako boste 
preprečili pojav 
motečega vedenja?'' 

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

1,60 0,60 

55 64 15 17,4 11 12,8 5 5,8 0 0,0 

 
Če smo pri prejšnjem vprašanju glede na odgovore učiteljev ugotovili, da pogosto, tudi zelo 
pogosto, razmišljajo o tem, katere učne metode bodo uporabili, da ne bo prišlo do motečega 
vedenja, lahko glede na rezultate v zgornji tabeli vidimo, da pa učitelji v učne priprave zelo 
redko napišejo, kako bi preprečili pojav motečega vedenja. Kar 64 % anketiranih učiteljev tega 
ne stori nikoli, 17,4 % izjemoma, le 12,8 % pa pogosto. Na lestvici od 1 do 5 torej učitelji o 
uporabi različnih učnih metod razmišljajo precej pogosto (M = 3,76), to, kako bi preprečili 
moteče vedenje tekom ure pa le redko zapišejo (M = 1,60). Vsekakor je pozitivno že to, da se 
učitelji zavedajo problema motečega vedenja in o njem precej razmišljajo. Vendar pa lahko že 
na tem mestu dodamo, da se učitelj ravno z učno pripravo lahko izogne marsikateri težki 
situaciji, saj težavam sploh ne da možnosti, da bi zrastle in postale zahtevne za obvladovanje 
(Peček Čuk in Lesar, 2006, str. 56). Za učno pripravo si učitelj namreč lahko vzame čas in vse 
natančno premisli ter si točno zabeleži, katera dejavnost sledi drugi, kako bo vzdrževal 
učinkovitost in uspešnost ter kako bodo dejavnosti gladko potekale (Kyriacou, 1997, str. 31). 
 
Ker nas je zanimalo, zakaj učitelji v učno pripravo bolj pogosto ne napišejo, kako bodo 
preprečili pojav motečega vedenja, smo to preverili še s kvalitativno analizo komentarjev 
učiteljev. Od skupno 86 učiteljev, ki so izpolnili anketni vprašalnik, je komentiralo 69 učiteljev. 
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Tabela 33: Komentarji učiteljev – zapisovanje morebitnega preprečevanja motečega vedenja v 
času učne ure v učno pripravo 

Ali v učno pripravo za slovenščino zapišete tudi, kako boste preprečili pojav 
motečega vedenja? – KOMENTAR 

SKUPAJ 

Ne zapišem, 
situacije 

rešujem v 
času pouka 

Zapišem le 
za 

določene 
učence 

Zapišem 
diferenciacijo, 
dodatno delo, 

itn. 

Odvisno 
od razreda 

(in 
posamezne 

ure) 

Ne zapišem, 
imam pa v glavi 

''rezervno'' 
strategijo 

(predvidevam) 

 

52 (60,46 %) 4 (4,65 %) 4 (4,65 %) 4 (4,65 %) 5 (5,81 %) 
69 (100 

%) 
Opomba: Komentiralo je 69 učiteljev, kar predstavlja 80 % vprašanih. 
 
60,46 % učiteljev je komentiralo, da v pripravo ne zapisujejo, kako bi preprečili moteče 
vedenje, ampak situacije rešujejo v času pouka. Komentirali so na naslednje načine:  

− »Že tako je preveč administracije. Raje se posvečam praktičnemu delu.«  

− »Težko je predvideti kdo in kako bo motil pouk.«  

− »Ob motečem vedenju takoj reagiram, nikakor pa ga ne morem v naprej predvideti; ker 
nanj vpliva veliko dejavnikov menim, da je pouk živa stvar.« 

− »Potrebno je odreagirati v trenutku. Če bi učitelji želeli zapisovati naša predvidevanja 
in pričakovanja, bi lahko delali samo to. Več energije raje namenim za pripravo 
zanimivih dejavnosti.« 

− »Menim, da mi po dolgletni praksi takšnih stvari ni potrebno zapisovati.« 

− »Učno pripravo zapišem tako, kot jo mislim izpeljati. Že pri obravnavi premislim, 
katero učno metodo bom izbrala, da bo za tisto vsebino najprimernejša. Če pa pride do 
motečega vedenja, to rešujem sproti.« 

− »Po izkušnjah vem, da je treba učne metode prilagoditi skupini, ki jo imaš in jo spoznaš 
že po nekaj tednih. Če izbereš primerno učno metodo in se za vsebino, ki jo posreduješ 
učencem, dobro pripraviš, ni večjih težav. Tako lahko slediš standardom znanja, ki so 
predvideni.« 

− »Ni časa.«  
 
Večina komentarjev, zakaj učitelji ne zapisujejo, kako bi lahko preprečili moteče vedenje, se 
nanaša na to, da je težko predvideti situacijo do te mere, da veš, kdaj se bo moteče vedenje 
pojavilo. Učitelji so komentirali, da sicer razmišljajo, kako bi preprečili pojav motečega vedenja 
in temu prilagodijo učne metode, vendar tega ne zapišejo v učno pripravo, ker že tako »ni časa« 
in je veliko administracije.  
 
Učitelji le v redkih primerih napišejo, kako bodo preprečili pojav motečega vedenja pri 
določenih učencih (4,65 %): 

− »Napišem le za res motečega učenca.« 

− »Za učenca, ki pogosto moti, si napišem, kaj naj dela v primeru, če se moteče vede.« 

− »Posebej si zabeležim le za hiperaktivnega dečka.« 
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− »Za določeno učenko včasih napišem rezervni načrt, saj je njeno moteče vedenje 
pogosto.«  

 
V enaki številčni zasedbi so se odgovori nanašali na zapis diferenciacije oziroma dodatnega 
dela: 

− »Smo naučeni, da tega ne napišemo. Zapišem pa, kaj učenec še lahko izbere.« 

− »Vpišem dodatno delo za tiste, ki prej končajo in motijo.« 

− »Tega nimam zapisanega, sem pa pripravljena na ukrepanje. Razen če diferenciram. 
Takrat je to napisano v pripravi.« 

− »Predvidim diferenciacijo.«  
 
4,65 % učiteljev je komentiralo, da je to odvisno od posameznega razreda: 

− »Odvisno od razreda.« 

− »Vse je odvisno od posameznega razreda.« 

− »Letos sem poučevala v razredu, v katerem skoraj ni bilo motečega vedenja. Če bi bilo, 
bi zapisala, kako se mu izogniti. «  

− »Odvisno od razreda.«  
 
5,81 % učiteljev je napisalo, da imajo rezervno strategijo v glavi: 

− »Pripravim ''rezervno strategijo'', katere pa ne napišem.« 

− »Rezervni načrt imam v glavi.« 

− »Imam učne metode, ki umirijo moteče vedenje. Vendar jih ne zapisujem v priprave, 
saj bi bila to le dodatna in nepotrebna bremenitev učitelja.« 

− »Samo predstavljam si.« 

− »V pripravo tega ne pišem, včasih pa beležim ideje za preusmeritev motečega vedenja 
v poseben zvezek.« 

 
Če samo na kratko komentiramo, kot smo ugotovili že s kvantitativno analizo, učitelji večinoma 
razmišljajo, kako bodo preprečili pojav motečega vedenja, vendar tega v pripravo ne zapisujejo. 
Izjeme v zapisih so le pri ''posebej motečih učencih'' in diferenciaciji. Smiseln in uporaben se 
zdi zadnji komentar, kjer ima učitelj/-ica rezervni zvezek, v katerem ima zabeleženo, kako bi 
lahko preprečila moteče vedenje, če se to pojavi. Morda bi bilo smiselno, da imajo učitelji (če 
v pripravo ne pišejo, kako bi ukrepali ob pojavu motečega vedenja) vsaj tak zvezek, v katerega 
lahko hitro pogledajo, če se pojavi moteče vedenje in trenutno nimajo pametne zamisli, kako 
bi ga lahko čim bolj uspešno zajezili. 
 
Kot ugotovljeno, 60,64 % učiteljev v učno pripravo torej ne napiše, kako bi preprečili pojav 
motečega vedenja. Za potrebe raziskave smo učitelje prosili, da nam posredujejo lastno, 
naključno učno pripravo za uro slovenščine. Pridobili smo 8 učnih priprav. Od vseh osmih 
priprav sem preventivno načrtovanje našla le v dveh učnih pripravah. Prva učna priprava je 
priprava na uro slovenščine v 2. razredu, druga učna priprava pa je priprava na uro slovenščine 
v 1. razredu. Ker smo imeli v vzorcu učitelje, ki poučujejo le v 2. oziroma v 5. razredu, se je 
morda učiteljica, ki nam je poslala pripravo 1. razreda, zmotila pri pošiljanju priprave ali pa se 
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ji je zdela priprava iz 1. razreda tako dobra, da nam je poslala kar to. Kakorkoli, drugo pripravo 
bomo zaradi največje vsebnosti preventivnega načrtovanja (glede na ostalih 7 učnih priprav) 
vseeno vključili v analizo. 
 
V prvi je pri uvodnem delu pri prostoru, kjer si učitelj zabeleži dejavnost učenca, navedeno: 
»Govori eden in si ne skačejo v besedo.« (Gre za pogovor učitelja s celotnim razredom, kjer se 
pogovarjajo, kateri lik uprizarja učiteljica, ki pometa pred tablo – gre za Mojco Pokrajculjo.)  
 
Druga priprava, v kateri lahko opazimo preventivno načrtovanje, je sicer vzeta in sklopa 
pripravljenih priprav, ki jih je učiteljica dobila z učbenikom. Sama je dejala, da si te priprave 
natisne in po potrebi kaj dopiše. Poslala je pripravo, ki jo je sama že preuredila. Že sama 
priprava je vsebovala sklop, imenovan »tranzverzalne veščine«, v katerem je zapisano: veščine 
samouravnavanja: vedenjski kodeks in sodelovanje in komuniciranje: govor, gledanje, 
upoštevanje pravil vljudnega in strpnega pogovarjanja. Pri prilagoditvah je zapisano: 
medvrstniška pomoč pri pojasnjevanju in predstavitvi besed in pojmov. Med uro je predvidena 
uporaba učne metode diskusije – pri tem je zabeleženo: posebna pričakovanja: razvoj socialnih 
odnosov. V drugem stolpcu je zapisan komentar na učno metodo, ki vključuje: priprava na delo 
v skupini in razvoj socialnih odnosov: razviti interes, komunikacija z drugimi v skupini, 
pripravljenost za sožitje z drugimi, zavest o drugih.  
 
Ugotovimo lahko torej, da glede na komentarje učiteljev in glede na dejanski vpogled v priprave 
učitelji v učne priprave redko zapisujejo, kako se bodo izognili motečemu vedenju. Kot pravijo, 
to naredijo v mislih/glavi. 
 
Za potrebe raziskave smo opravili tudi statistično analizo hipoteze H5: Pri pouku se pojavljajo 
razlike v pogostosti implementacije preventivne discipline, ki smo jo razdelili na pet 
podhipotez. 
 
Analizirali bomo torej, kaj pri učiteljih vpliva na pogostost implementacije preventivne 
discipline v razredu (razred, tip šole, delovna doba, zadovoljstvo pri delu, naziv). Analizo bomo 
izvedli tako, da bo ena izmed spremenljivk ''splošna pogostost implementacije motečega 
vedenja'', ki jo bomo dobili s povprečjem zgoraj analiziranih spremenljivk (''Ko se pripravljate 
na ure slovenščine, ali razmišljate o tem, katere učne metode boste uporabili, da ne bo prišlo do 
motečega vedenja?'' in ''Ali v učno pripravo za slovenščino zapišete tudi, kako boste preprečili 
pojav motečega vedenja?''). Ta spremenljivka bo predstavljala številsko intervalno 
spremenljivko. Druga spremenljivka bo spremenljivka, katere vpliv bomo raziskovali.  
 
H5a: Pri pouku se pojavljajo razlike v pogostosti implementacije preventivne discipline 
glede na to, ali učitelj poučuje v drugem ali v petem razredu 
 
Ker imamo zopet dva neodvisna vzorca, drugi in peti razred, bomo dano podhipotezo preverili 
s t-testom razlike aritmetičnih sredin dveh neodvisnih vzorcev. Pogostost implementacije 
preventivne discipline je številska intervalna spremenljivka. Razred, v katerem učitelj poučuje 
(drugi ali peti razred), je dihotomna spremenljivka, ki vzorec razdeli v dve skupini. 
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Tabela 34: Mere opisne statistike – pogostost implementacije preventivne discipline glede na 
razred, v katerem učitelj poučuje 

Pogostost implementacije preventivne discipline glede 
na razred, v katerem učitelj poučuje? 

N M. SO 
Std. 

napaka 
2. razred 51 2,62 ,78 ,101 
5. razred 35 2,77 ,62 ,105 

 
Opazimo lahko, da se pogostost implementacije preventivne discipline ne razlikuje bistveno 
med učitelji drugega (M = 2,62) in petega razreda (M = 2,77). Do pogostosti implementacije 
pride nekoliko pogosteje v petem razredu, vendar ne zelo izrazito. Za potrditev naše hipoteze 
smo opravili še t-test razlike aritmetičnih sredin dveh neodvisnih vzorcev, rezultati katerega so 
zabeleženi v spodnji tabeli. 
 
Tabela 35: Levenov test enakosti varianc in t-test – pogostost implementacije preventivne 
discipline glede na razred, v katerem učitelj poučuje 

Pogostost 
implementacije 

preventivne 
discipline. 

Levenov 
test 

enakost 
varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t sp p 
Pov. 
raz. 

Se 
95 % IZ 
razlike 

sp zg 
Predpostavimo 
enakost varianc 

1,26 ,265 
-

,968 
84 ,336 

-
,154 

,159 
-

,47 
,16 

Ne predpostavimo 
enakosti varianc 

  
-

1,01 
82,2 ,315 

-
,154 

,152 
-

,46 
,15 

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,26, α = 0,265) je t-test za neodvisne 
vzorce pokazal, da se med drugim in petim razredom ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike v pogostosti implementacije preventivne discipline pri pouku (t = 0,968, g = 84, α = 
0,336). 
 
Raziskovalne podhipoteze H5a tako nismo uspeli potrditi in za naš vzorec lahko trdimo, da 
razred, v katerem učitelj poučuje, ne vpliva na pogostost implementacije preventivne discipline. 
  
H5b: Pogostost implementacije preventivne discipline se razlikuje med šolami v mestih in 
šolami na podeželju. 
 
Tudi to podhipotezo bomo preverili z enakim testom kot podhipotezo H5a. Tokrat je vrsta šole 
(mestna ali podeželska) dihotomna neodvisna spremenljivka; test, ki ga bomo uporabili, je 
zopet t-test razlike aritmetičnih sredin dveh neodvisnih vzorcev. 
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Tabela 36: Mere opisne statistike – pogostost implementacije preventivne discipline glede na 
tip šole, na kateri učitelj poučuje 

Ali je pogostost implementacije preventivne discipline 
odvisna od vrste šole, na kateri učitelj poučuje. 

N M. SO 
Std. 

napaka 
mestna 51 2,66 ,66 ,092 
podeželska 35 2,71 ,82 ,138 

 
Tudi tokrat ni opaziti večjih razlik. Pogostost implementacije preventivne discipline je sicer 
nekoliko večja na podeželskih šolah (M = 2,71) kot na mestnih šolah (M = 2,66), vendar razlike 
niso velike. Da pa bi potrdili ali ovrgli našo podhipotezo, smo zopet opravili t-test razlike 
aritmetičnih sredin dveh neodvisnih spremenljivk, katerega rezultati so v spodnji tabeli. 
 
Tabela 37: Levenov test enakosti varianc in t-test – pogostost implementacije preventivne 
discipline glede na tip šole, na kateri učitelj poučuje 

Pogostost implementacije 
preventivne discipline. 

Levenov 
test 

enakost 
varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t sp p 

Po
v. 
ra
z. 

Se 

95 % IZ 
razlike 

sp zg 
 

Predpostavimo 
enakost varianc 

2,
03 

,1
58 

-
,3
60 

84 
,7
20 

-
,0
57 

,1
60 

-
,3
7 

,2
6 

Ne 
predpostavimo 
enakosti 
varianc 

  
-
,3
46 

62
,7 

,7
31 

-
,0
57 

,1
66 

-
,3
9 

,2
7 

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,03, α = 0,158) je t-test za neodvisne 
vzorce pokazal, da se med mestnimi in podeželskimi šolami ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike v pogostosti implementacije preventivne discipline pri pouku (t = 0,360, g = 84, α = 
0,720). 
 
Raziskovalne podhipoteze H5b tako nismo uspeli potrditi in za vzorec ne moremo trditi, da tip 
šole, na kateri učitelj poučuje, vpliva na to, koliko implementacije preventivne discipline je 
prisotne v razredu. 
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H5c: Pogostost implementacije preventivne discipline se razlikuje glede na delovno dobo 
učiteljev. 
 
Pri tej hipotezi se zopet srečamo z dvema številskima spremenljivkama. Prva, torej pogostost 
implementacije preventivne discipline, je intervalna, delovna doba učiteljev pa je razmernostna 
spremenljivka. Dano podhipotezo bomo zato poskušali potrditi s pomočjo linearne regresije, 
kjer bo pogostost implementacije preventivne discipline odvisna, delovna doba pa neodvisna 
spremenljivka.  
 
Cilj preverjanja naše hipoteze je dokazati, da je regresijski koeficient različen od nič tudi na 
nivoju celotne populacije. V spodnji tabeli so podani koeficienti naše regresijske funkcije in 
njihove statistične pomembnosti. 
 
Tabela 38: Koeficienti linearne regresijske funkcije – pogostost implementacije preventivne 
discipline glede na delovno dobo učiteljev 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 
B 

Std. 
napaka 

Beta 

1 
Konstanta 2,449 ,138  17,751 ,000 
Delovna 

doba 
,0129 ,006 ,215 2,019 ,047 

a. Odvisna spremenljivka: pogostost implementacije preventivne discipline. 
 
Regresijska zveza se za vzorčne podatke glasi: 
 

� = 2,449 + 0,0129 ∙ � 
 
Za vzorčne podatke torej velja, da je povprečna pogostost implementacije preventivne 
discipline 2,449 na lestvici od ena do pet, če je učitelj šele začel poučevati. Vsako dodatno leto 
učenja pa pogostost poveča za 0,0129 stopnje (10 let torej za 0,129 stopnje in 100 let za samo 
1,29 stopnje). Z leti se pogostost implementacije preventivne discipline sicer povečuje, vendar 
ne v zelo veliki meri. 
 
Če želimo dokazati, da delovna doba res vpliva na pogostost implementacije preventivne 
discipline, moramo dokazati, da je regresijski koeficient različen od nič. 
 
Naš model linearne regresije (β = 0,215, t = 2,019, p = 0,047) je pokazal statistično pomembne 
razlike. Z oceno tveganja 4,7 % lahko trdimo, da število let delovne dobe učiteljev vpliva na 
pogostost implementacije preventivne discipline pri pouku. 
 
Ocenimo še kvaliteto regresijskega modela s koeficientom določenosti. 
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Tabela 39: Koeficient določenosti in kvaliteta regresijskega modela – vpliv delovne dobe 
učiteljev na pogostost implementacije preventivne discipline 

Model R R kvadrat 
Popravljen R 

kvadrat 
Standardna 

napaka ocene 
1 ,215a ,046 ,035 ,7105 

 
Koeficient določenosti znaša oziroma R2 = 0,046. To pomeni, da lahko pojasnimo 4,6 % 
variabilnosti pogostosti implementacije preventivne discipline z delovno dobo učiteljev. Lahko 
bi torej rekli, da naš delno pojasnjuje variabilnost med delovno dobo in uporabo določenih 
učnih metod. 
 
Raziskovalno hipotezo H5c smo tako uspešno potrdili in za naš vzorec lahko trdimo, da daljšo 
delovno dobo imajo učitelji, bolj pogosta je implementacija preventivne discipline v razredu. 
Ta ugotovitev je pravzaprav precej zanimiva, saj bi predvidevali, da večjo vlogo implementaciji 
preventivne discipline pripisujejo učitelji, ki imajo krajšo delovno dobo. Učitelji z manj delovne 
dobe imajo namreč manj izkušenj kot učitelji, ki poučujejo dlje časa; prav tako se verjetno 
slabše znajdejo ob pojavu motečega vedenja pri pouku (ravno zaradi pomanjkanja izkušenj in 
pravzaprav tudi znanja) kot učitelji, ki že dolgo poučujejo. Iz napisanega in ugotovljenega bi 
torej lahko sklepali, da so učitelji, ki poučujejo dlje časa, zaradi izkušenj in bogatejšega znanja 
ugotovili, kako pomembna sta pravzaprav preventivno načrtovanje in implementacija 
preventivne discipline. 
 
H5d: Pogostost implementacije preventivne discipline se razlikuje glede na naziv 
učiteljev. 
 
To podhipotezo bomo zopet potrdili s pomočjo testa razlike aritmetičnih sredin za več 
neodvisnih vzorcev (ANOVA). Pogostost implementacije preventivne discipline je v našem 
primeru številska intervalna spremenljivka, medtem ko naziv učiteljev razumemo kot 
nominalno spremenljivko s štirimi kategorijami. Na osnovi nje vzorec in populacija razpade na 
štiri skupine, mi pa bomo preverili morebitne razlike v aritmetičnih sredinah.  
 
Tabela 40: Mere opisne statistike – pogostost implementacije preventivne discipline glede na 
naziv učitelja 

 
N M. SO. 

Std. 
nap. 

95 % IZ za Ar. 
sr. Min Maks 

sp zg 
učitelj 19 2,553 ,550 ,13 2,29 2,82 1,50 3,50 
učitelj mentor 27 2,667 ,734 ,14 2,376 2,96 1,00 4,50 
učitelj svetovalec 30 2,550 ,711 ,13 2,284 2,82 1,50 4,00 
učitelj svetnik 10 3,350 ,747 ,24 2,815 3,89 2,50 4,50 
Skupaj 86 2,680 ,723 ,08 2,525 2,84 1,00 4,50 
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Iz preglednice lahko razberemo, da se med učitelji (M = 2,55), učitelji mentorji (M = 2,66) in 
učitelji svetovalci (M = 2,55) skoraj ne pojavljajo razlike v implementaciji preventivne 
discipline. Razlike pa se pojavijo pri učiteljih svetnikih (M = 3,35), ki od ostalih učiteljev 
odstopajo v pogostosti skoraj za celo stopnjo na lestvici od 1 do 5. To dejstvo govori v prid 
naše raziskovalne podhipoteze, vendar pa bomo najprej opravili Levenov test, s katerim bomo 
preverili, ali so variance med vsemi štirimi skupinami enake, ter analizo variance oziroma 
ANOVO, s katero bomo poskušali potrditi oziroma ovreči našo hipotezo. 
 
Tabela 41: Levenov test enakosti varianc – pogostost implementacije preventivne discipline 
glede na naziv učitelja 

Levenova statistika df1 df2 p 
,775 3 82 ,511 

 
Tabela 42: Analiza variance (ANOVA) – pogostost implementacije preventivne discipline 
glede na naziv učitelja 

 Vsota 
kvadratov 

sp 
Povprečna vsota 

kvadratov 
F p 

Med 
skupinami 

5,309 3 1,770 3,707 ,015 

Znotraj skupin 39,147 82 ,477   
Skupaj 44,456 85    

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,775, g1 = 3, g2 = 82, α = 0,511) je 
enosmerna analiza variance ANOVA pokazala statistično pomembne razlike v pogostosti 
implementacije preventivne discipline glede na različne nazive učiteljev (F = 3,707, g =3, α = 
0,015). Z oceno tveganja 1,5 % smo torej dokazali, da je pogostost implementacije preventivne 
discipline različna glede na različne nazive učiteljev.  
 
Ker smo uspešno dokazali, da med različnimi nazivi učiteljev obstajajo razlike v pogostosti 
implementacije preventivne discipline, nas zanima tudi, med katerimi nazivi so razlike. To 
bomo preverili s primerjavami po parih (s tako imenovanimi »Post-hoc« testi). Na voljo je 
ogromno tovrstnih metod. Glede na naravo naših podatkov in ker lahko predpostavljamo 
homogenost varianc glede na vse štiri skupine, bomo uporabili Tukeyevo HSD metodo, ki velja 
za zelo dober, vsesplošno zanesljiv test.  
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Tabela 43: Tukey Post-hoc Test – pogostost implementacije preventivne discipline glede na 
naziv učiteljev 

(I) trenutni 
naziv 

(J) trenutni 
naziv 

Povp. 
razlika 

(I-J) 

Std. 
napaka 

p 
95 % IZ 

sp zg 

učitelj 
učitelj mentor -,1140 ,207 ,946 -,66 ,43 
učitelj svetovalec ,0026 ,203 1,000 -,53 ,53 
učitelj svetnik -,7974 ,270 ,021 -1,5 -,1 

učitelj mentor 
učitelj ,1140 ,207 ,946 -,429 ,66 
učitelj svetovalec ,1167 ,183 ,920 -,36 ,60 
učitelj svetnik -,6833 ,256 ,044 -1,4 -,1 

učitelj 
svetovalec 

učitelj -,0026 ,203 1,000 -,54 ,53 
učitelj mentor -,1167 ,183 ,920 -,60 ,37 
učitelj svetnik -,8000 ,252 ,011 -1,5 -,1 

učitelj svetnik 
učitelj ,7974 ,267 ,021 ,09 1,5 
učitelj mentor ,6833 ,256 ,044 ,01 1,4 
učitelj svetovalec ,8000 ,252 ,011 ,14 1,5 

 
Statistično značilne razlike so pri parih učitelj-svetnik (α = 0,021), mentor-svetnik (α = 0,044) 
in svetovalec-svetnik (α = 0,011). Kot smo to ugotovili že zgoraj, ko smo primerjali aritmetične 
sredine pogostosti implementacije preventivne discipline pri učiteljih, se zopet pokaže, da 
pogostost implementacije preventivne discipline pri učiteljih svetnikih odstopa do ostalih treh 
nazivov. Na osnovi tega lahko oblikujemo dve homogeni podskupini. V prvi so učitelji, učitelji 
mentorji in učitelji svetovalci, v drugi pa samo učitelji svetniki. 
 
Raziskovalno podhipotezo H5d smo tako uspešno potrdili in za naš vzorec lahko trdimo, da 
naziv učitelja vpliva na pogostost implementacije preventivne discipline v razredu. Vendar pa 
naj poudarimo, da se odstopanje pri nazivih v pogostosti implementacije preventivne discipline 
kaže le pri učiteljih svetnikih. Sklepanje, zakaj je to tako, je precej podobno kot pri podhipotezi, 
s katero smo raziskovali vpliv delovne dobe na implementacijo preventivne discipline. Da 
učitelj napreduje v svetnika, je potrebno zadostiti več kriterijem, ki jih navaja Pravilnik o 
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (2002, 11. člen):  
''V naziv svetnik lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki: 

− je imel naziv svetovalec najmanj 5 let, 

− je uspešen pri svojem delu, 

− je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in 
izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu 
s tem pravilnikom izkaže najmanj 7 točk,  

− je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 38 točk, od tega najmanj 18 
točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi 
ali več točkami.'' 
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Zaradi navedenega lahko sklepamo, da imajo učitelji svetniki veliko znanja, izkušenj in 
navsezadnje tudi delovne dobe. Glede na to, da smo z našo podhipotezo dokazali, da učitelji 
svetniki od ostalih nazivov odstopajo v implementaciji preventivne discipline, bi lahko rekli, 
da so tako kot učitelji z daljšo delovno dobo (ki imajo glede na prejšnjo podhipotezo prav tako 
bolj pogosto implementacijo preventivne discipline) s svojimi izkušnji in znanjem spoznali 
pomembnost preventivne discipline zato jo bolj pogosto izvajajo tudi sami. 
 
H5e: Pri pouku so razlike v pogostosti implementacije preventivne discipline glede na 
zadovoljstvo učiteljev s svojim poklicem. 
 
To podhipotezo bomo podobno kot H6c potrdili s pomočjo linearne regresije, kajti tudi pri tej 
podhipotezi smo se srečali z dvema številskima, tokrat intervalnima spremenljivkama. Najprej 
bomo na osnovi vzorčnih podatkov zapisali regresijsko premico in nato preverili, ali je 
regresijski koeficient različen od nič tudi na nivoju celotne populacije. Vrednosti koeficientov 
so prikazane v spodnji tabeli. 
 
Tabela 44: Koeficienti linearne regresijske funkcije – pogostost implementacije preventivne 
discipline glede na zadovoljstvo učiteljev s svojim poklicem 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 
B 

Std. 
napaka 

Beta 

1 
Konstanta 2,229 ,374  5,952 ,000 
zadovoljstvo z 
delom 

,113 ,092 ,133 1,233 ,221 

a. Odvisna spremenljivka: pogostost implementacije preventivne discipline. 
 
Na vzorčnih podatkih se regresijska premica glasi: 
 

� = 2,229 + 0,113 ∙ � 
 
Na podlagi tega vidimo, da je povprečna pogostost uporabe teh učnih metod 2,229 na lestvici 
od 1 do 5, če je zadovoljstvo učiteljev z delom enako 0. Če se zadovoljstvo z delom poveča za 
eno enoto, se pogostost implementacije preventivne discipline poveča za 0,168 stopnje na 
lestvici od 1 do 5.  
 
V nadaljevanju bomo preverili, ali je regresijski koeficient β enak nič, kar bi pomenilo, da je 
pogostost implementacije preventivne discipline odvisna od zadovoljstva z delom. 
 
Naš model linearne regresije (β = 0,133, t = 1,232, p = 0,221) ni pokazal statistično pomembnih 
razlik. Ne moremo trditi, da je pogostost implementacije preventivne discipline odvisna od 
zadovoljstva učiteljev z delom. 
 
Ocenili smo še kvaliteto regresijskega modela s koeficientom določenosti. 
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Tabela 45: Koeficient določenosti in kvaliteta regresijskega modela – pogostost implementacije 
preventivne discipline glede na zadovoljstvo učiteljev s svojim poklicem 

Model R R kvadrat 
Popravljen R 

kvadrat 
Standardna 

napaka ocene 
1 ,133a ,018 ,006 ,7210 

 
Koeficient določenosti oziroma R2 = 0,018. To pomeni, da lahko pojasnimo samo 1,8 % 
variabilnosti pogosti implementacije preventivne discipline z variabilnostjo zadovoljstva z 
delom. Lahko bi torej rekli, da naš model pojasni zelo malo variance pogostosti implementacije 
preventivne discipline. 
 
Raziskovalne podhipoteze H5e tako nismo uspeli potrditi in za naš vzorec ne moremo trditi, da 
zadovoljstvo učitelja z delom vpliva na pogostost implementacije preventivne discipline pri 
pouku. 
 
H6: Bolj pogosto učitelji zaznavajo moteče vedenje učencev, bolj pogosto menjavajo učne 
metode z namenom preprečitve motečega vedenja. 
 
Tudi pri tej hipotezi smo se srečali z dvema številskima intervalnima spremenljivkama, zato 
bomo tudi to hipotezo preverili s pomočjo linearne regresije. O pogostosti menjavanja učnih 
metod smo učiteljem v anketnem vprašalniku postavili vprašanje, kjer smo jih na lestvici od 1 
do 5 spraševali, kako pogosto to storijo. Rezultati so prikazani v spodnji tabeli. 
 
Tabela 46: Pogostost menjavanja učnih metod v okviru slovenščine z namenom preprečitve 
motečega vedenja pri učiteljih 

UČNE METODE nikoli izjemoma včasih pogosto 
zelo 

pogosto 
M SO 

 f 
f 

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

 
 
 

 
 
 

''Kako pogosto med 
uro slovenščine 
zamenjate učno 
metodo z namenom, 
da preprečite moteče 
vedenje?'' 

3 3,5 15 17,4 37 43,0 27 31,4 4 4,7 3,16 0,89 

 
Na vprašanje ''kako pogosto med uro slovenščine zamenjate učno metodo z namenom, da bi 
preprečili moteče vedenje'' je bil najbolj pogost odgovor učiteljev včasih (43 %); nato mu je 
sledil odgovor pogosto (31,4 %). 17,4 % učiteljev iz vzorca je odgovorilo, da učno metodo 
zamenjajo izjemoma, 3,5 % da nikoli in le 4,7 % vprašanih učiteljev, da zelo pogosto. Glede na 
aritmetično sredino, ki znaša 3,16, bi torej lahko rekli, da učitelji z namenom preprečitve 
motečega vedenja v povprečju zamenjajo učno metodo ''včasih''. 
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Nato smo učiteljem postavili še vprašanje: ''S katero učno metodo zamenjate prvotno učno 
metodo?'' Učitelji so imeli na voljo dva odgovora: ''S takšno učno metodo, za katero vem, da 
pri njej ne prihaja do motečega vedenja'' ter ''S katerokoli učno metodo''. 
Strukturo odgovorov smo prikazali v tabeli 47. 
 
Tabela 47: Vrsta učne metode, s katero učitelji zamenjajo prvotno učno metodo 

Odgovori f f (%) 
''S takšno učno metodo, za katero vem, da pri njej ne prihaja do 
motečega vedenja.'' 

54 65,1 

''S katerokoli učno metodo.'' 29 34,9 

SKUPAJ 83 100 

 
Večina učiteljev, ki so odgovorili na naš anketni vprašalnik (54 oziroma 65,1 %) uporabi takšno 
učno metodo, za katero točno vedo, da pri njej ne prihaja do motečega vedenja. 29 (34,9 %) 
učiteljev pa uporabi katerokoli učno metodo. Trije anketirani učitelji so to vprašanje preskočili. 
 
Glede na analizo zgornjih vprašanj lahko sklepamo naslednje: ker velja, da učitelji včasih ali 
celo pogosto zamenjajo učno metodo z namenom preprečitve motečega vedenja, velja tudi, da 
bolj pogosto, ko zaznavajo moteče vedenje, bolj pogosto menjavajo učne metode z namenom 
preprečitve tega motečega vedenja. A za potrditev hipoteze bomo najprej opravili statistično 
obdelavo podatkov. Kot smo zapisali na začetku hipoteze, bomo za preverjanje le-te uporabili 
linearno regresijo. Pri tem bo pogostost menjavanja učne metode zaradi motečega vedenja 
odvisna spremenljivka, pogostost zaznavanja motečega vedenja pa neodvisna spremenljivka.  
Najprej bomo na osnovi vzorčnih podatkov zapisali regresijsko premico. Nato bomo preverili, 
ali je regresijski koeficient β različen od nič tudi na nivoju celotne populacije. V spodnji tabeli 
najprej preverimo naše regresijske koeficiente. 
 
Tabela 48: Koeficienti linearne regresijske funkcije – pogostost menjavanja učne metode zaradi 
motečega vedenja 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 
B 

Std. 
napaka 

Beta 

1 
Konstanta 2,599 ,259  10,021 ,000 
zadovoljstvo z 
delom 

,231 ,099 ,246 2,330 ,022 

a. Odvisna spremenljivka: pogostost menjavanja učne metode med uro zaradi preprečevanja 
motečega vedenja. 

 
Glede na vzorčne podatke iz tabele se regresijska premica glasi. 
 

� = 2,599 + 0,231 ∙ � 
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Vidimo lahko, da je povprečna pogostost menjave učnih metod med uro 2,599 na lestvici od 1 
do 5, če je pogostost zaznavanja motečega vedenja učencev enaka 0. Če se pogostost zaznavanja 
motečega vedenja učencev poveča za eno enoto, se pogostost menjavanja učne metode med uro 
z namenom preprečevanja motečega vedenja učencev poveča za 0,231 stopnje na lestvici od 1 
do 5. To dejstvo govori v prid naše raziskovalne hipoteze. 
 
V nadaljevanju bomo skušali dokazati, da je regresijski koeficient β večji od nič, kar pomeni, 
da večja, kot je pogostost zaznavanja motečega vedenja, bolj pogosto je menjavanje učne 
metode med uro. 
 
Naš model linearne regresije (β = 0,246, t = 2,330, p = 0,022) je pokazal statistično pomembne 
razlike. Z oceno tveganja 2,2 % lahko trdimo, da večja, kot je pogostost zaznavanja motečega 
vedenja učencev, bolj pogosto pride do menjavanja učne metode med uro z namenom 
preprečevanja motečega vedenja. 
 
Ocenili smo še kvaliteto regresijskega modela z koeficientom določenosti: 
 
Tabela 49: Koeficient določenosti in kvaliteta regresijskega modela – pogostost menjavanja 
učne metode zaradi motečega vedenja 

Model R R kvadrat Popravljen R kvadrat Standardna napaka ocene 
1 ,246a ,061 ,050 ,870 

 
Koeficient določenosti R2 = 0,061. To pomeni, da lahko pojasnimo 6,1% variabilnosti 
pogostosti menjavanje učne metode med uro z variabilnostjo pogostosti zaznavanja motečega 
vedenja. Lahko bi rekli, da naš model pojasni nekaj pogostosti menjavanja učnih metod. 
 
Raziskovalno hipotezo H6 smo uspešno potrdili.  
 
Ker smo raziskovalno hipotezo potrdili in smo torej ugotovili, da bolj pogosto, ko učitelji 
zaznavajo moteče vedenje, bolj pogosto menjajo učne metode z namenom preprečitve le-tega, 
si bomo ogledali še komentarje učiteljev, kaj so zapisali o menjavi učne metode zaradi 
motečega vedenja in s kakšnimi učnimi metodami običajno menjajo prvotno učno metodo. 
 
Tabela 50: Komentarji učiteljev na menjavanje učne metode v času ure z namenom preprečitve 
motečega vedenja 

Ali zamenjate učno metodo v času ure, da bi preprečili nadaljevanje motečega 
vedenja? – KOMENTAR 

SKUPAJ 

Menjam, ko ni 
motiviranosti učencev 

Ne menjam – osredotočim 
se na motečega učenca 

Odvisno od vrste 
motečega vedenja 

 

50 (58,13 %) 26 (30,23 %) 10 (11,62 %) 
86 (100 

%) 
Opomba: Komentiralo je 86 učiteljev, ki so izpolnili anketni vprašalnik, kar predstavlja 100 % 
vprašanih. 
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Komentarje učiteljev na zastavljeno vprašanje je mogoče razdeliti na tri sklope, navedene v 
tabeli. Opazimo lahko, da je dve tretjini (58,13 %) učiteljev komentiralo, da učno metodo 
zamenjajo, ko opazijo, da učenci niso več motivirani oz. se začnejo dolgočasiti. Učitelji so 
menjavo učne metode podprli z razlogi, kot so:  

− »Tekom ure se vedno prilagajam, pozorna sem na otroke, njihovo odzivanje in potem 
se spontano prilagajam.« 

− »Če ne gre, pač ne gre. Ne vidim težave v menjanju učne metode.« 

− »Saj je potrebno, če nekaj ne deluje.«  

− »Skušam jih motivirati« 

− »Prilagajam se konkretni situaciji.« 

− »S primerno učno metodo dosežem svoj učni namen, zato jo prilagodim situaciji.« 

− »Če vidim, da učenci niso motivirani za delo, način dela spremenim.« 
 
Učitelji so v komentarjih navajali, da se trenutni situaciji prilagodijo in zamenjajo učno metodo, 
saj lahko na tak način dosežejo zastavljene cilje in uspešno končajo uro. Ti komentarji se zdijo 
smiselni, saj so vzroki za moteče vedenje pogosto: dolgočasje, dolgotrajni miselni napor, 
neprimerna težavnostna stopnja (Kyriacaou, 1997, str. 104–105) – kar so ravno razlogi 
učiteljev. Če učitelji torej zaznajo, da neka učna metoda njihovih učencev ne motivira več 
zadostno, je smiselna rešitev menjava učne metode z drugo učno metodo, ki učence bolj 
motivira. Vendar pa naj zopet poudarimo, da je na tem mestu precej pomembno, da je učitelj 
že vnaprej načrtoval, katero učno metodo je smiselno izbrati namesto prve, da bodo učenci 
ponovno motivirani in da bo še vedno uspešno zadostil učnim ciljem. 
 
30,23 % učiteljev je komentiralo, da učne metode med uro ne menjajo, temveč se usmerijo v 
posameznega učenca, ki se moteče vede. Komentarji so bili naslednji:  

− »Da se ne moti motiviranih otrok.« 

− »Umirim motečega in nadaljujem z delom tako, kot sem načrtovala.« 

− »Če gre za posameznega učenca, ne spreminjam pristopa za vse, ampak se usmerim na 
individualne potrebe posameznika.« 

− »Po navadi gre za posameznega učenca, ki mu ponudim druge možnosti pri 
pridobivanju snovi.« 

− »Učencu, ki ne zmore delati v skupini, omogočim individualno delo, učenca, ki pogosto 
zahaja v konflikte dam v skupino učencev, ki nimajo težav na socialnih odnosih, učencu, 
ki ima težave s pozornostjo, omogočim, da del naloge opravi individualno za mizo, del 
naloge na tleh, del v stoje, del naloge s sošolci – menjava položajev podaljšuje njegovo 
koncentracijo, nemirne učence vnaprej opozorim, kaj bomo delali in jim dam možnost 
izbire, da si sami najdejo sošolca za delo ali da imajo dovolj časa, da se na delo 
pripravijo...« 

 
Učitelji v drugi kategoriji se usmerijo v moteče vedenje posameznih učencev. Večina učiteljev 
ni napisala, kako to storijo, kar je tudi razumljivo, saj je pojavnih oblik motečega vedenja zelo 
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veliko, zato je tudi veliko možnih ravnanj v primeru teh vedenj. Ena izmed učiteljic je zapisala, 
kako konkretno ukrepa v primeru motečega vedenja posameznih učencev. 
 
11,62 % učiteljev, ki so komentirali, je odgovorilo, da je menjava učne metode odvisna od 
posamezne situacije. Komentarji so bili naslednji:  

− »Odvisno od vrste vedenja.« 

− »Odvisno od vedenja, problema, ki je nastal.« 

− »Odvisno od situacije odvisno od motečega vedenja.« 
 

Tabela 51: Komentarji učiteljev o učni metodi, za katero menijo, da pri njej ne prihaja do 
motečega vedenja 

Katera je učna metoda, za katero veste, da pri njej ne prihaja do motečega 
vedenja? – KOMENTAR 

SKUPAJ 

Odvisno od 
situacije. 

Aktivna učna 
metoda. 

Učno metoda, pri kateri je učenec 
samostojen. 

 

10 (18,51 %) 12 (22,22 %) 32 (59,25 %) 54 (100 %) 
Opomba: Komentiralo je 54 učiteljev, kar predstavlja 100 % vseh učiteljev, ki so na prejšnje 
vprašanje odgovorili, da zamenjajo z učno metodo, za katero vedo, da pri njej ne prihaja do 
motečega vedenja. 
 
Na vprašanje, katera je učna metoda, za katero vedo, da pri njej ne prihaja do motečega vedenja, 
je 10 (18,51 %) učiteljev odgovorilo, da je to odvisno od situacije. Svojo izbiro so komentirali 
na naslednje načine:  

− »Je odvisno od posameznega razreda, časa v dnevu, vrste motečega vedenja in drugih 
dejavnikov. Nekaterim bolj ustrezajo nekatere učne metode, drugim druge.« 

− »Odvisno od razreda, zelo odvisno od populacije učencev.« 

− »Odvisno od trenutne situacije.«  
 
12 (22,22 %) učiteljev je navedlo, da zamenjajo z aktivno učno metodo. V svojih komentarjih 
so navedli različne učne metode:  

− »Dramatizacija, delo v dvojicah, da lahko govorijo, telovadba.« 

− »Učne metode, kjer morajo biti učenci aktivni.« 

− »Didaktična igra možganska nevihta, delo v skupinah (vnaprej določeni člani skupin), 
projektno delo, sodelovalno učenje, delo v parih; najučinkovitejše glede vedenja je delo 
po postajah (vsi sodelujejo ves čas, menjajo prostor, ohranjajo koncentracijo celo uro, a 
to lahko uporabimo le pri ponavljanju in utrjevanju snovi, nove snovi in razlage na tak 
način ne usvojijo).«  

 
Učitelji, ki zamenjajo z aktivno učno metodo, upoštevajo, da je aktivno učenje dejavnik 
uspešnega učenja, ki učence aktivira celostno, čustveno in miselno (Marentič Požarnik, 2000, 
str. 12), zato je menjava prvotne učne metode z aktivno učno metodo precej smiselna. 
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Najbolj številčen in pogosto odgovor (59,25 %) učiteljev je bil, da zamenjajo z učno metodo, 
pri kateri mora biti učenec samostojen. Komentarji so bili naslednji:  

− »Samostojno individualno delo.« 

− »Pisanje zapiskov, narek, frontalno reševanje nalog na UL ali v DZ.« 

− »Tiho branje.« 

− »Veliko jih je. Ko delajo samostojno in morajo to tudi predstaviti. Pri vseh učnih 
metodah mora biti povratna informacija in predhodno določen cilj, kaj hočeš ti s to učno 
metodo doseči.« 

− »Samostojno pisanje tiho – samostojno delo, ko učenci ne sodelujejo s sošolci.« 
»Kakršnokoli ustvarjanje in poustvarjanje.«  

− »Delo s konkretnim materialom, ki ima jasen cilj/namen, ki ga tudi učenci poznajo in 
razumejo.« 

− »Risanje.« 

− »Pri določenem učencu računalnik, odvisno od učenca.« 

− »Praktično delo.« 

− »Video posnetek.« Lahko bi rekli, da učitelji uporabijo učno metodo, pri kateri morajo 
biti učenci v največji meri verjetno zato, ker imajo tako boljši nadzor nad posameznim 
učencem in delom, ki ga opravlja. 

 
Prav tako kot aktivna učna metoda je smiselna tudi učna metoda, pri kateri učenec dela 
individualno, saj imajo učenci tako možnost in čas umiritve ter razmisleka.  
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IV ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI 
 
Biti učitelj, delati z otroki, jih poučevati in se z njimi razvijati se zdi zelo lep, a hkrati precej 
zahteven poklic. Dober učitelj mora biti namreč strokoven, odprt, naklonjen, prijazen, veder, 
pravičen itd. (Blažič idr., 2003, str. 93). Pripravljati mora različne možnosti za aktiven pouk, 
nuditi podporo in spodbudo učencem, jih motivirati, spremljati lastno delo in delo učencev 
(Novak, 2005, str. 41-42), stalno se mora izobraževati na strokovnem, pedagoškem, 
psihološkem in didaktično-metodičnem področju (Kubale, 2016, str. 28) ter timsko sodelovati 
z drugimi delavci na šoli (Novak, 2005, str. 43–44). Poleg tega učitelj v sodobnem svetu nima 
več vloge absolutne vodje (kot jo je imel v 19. in 20. stoletju) in učencev ne more prisiliti k 
učenju, temveč jih spreminja tako, da z njimi deli vzgojno-izobraževalno moč in jim daje 
možnost sodelovanja pri odločanju (Blažič idr., 2003, str. 91). Četudi učitelj zadosti vsem tem 
kriterijem, pa je tu še pojavljanje motečega vedenja pri pouku. To lahko glede na izkušnje s 
prakse in glede na pričevanja učiteljev precej oteži delo učitelja. Prav zaradi tega je bila tudi 
sprejeta odločitev, da bo magistrsko delo namenjeno proučevanju motečega vedenja, 
podrobneje proučevanju vpliva različnih učnih metod na pojav motečega vedenja pri pouku.  
 
Pri motečem vedenju gre za kršitev želenega oziroma pričakovanega, torej za kršitev nekih 
pravil – tako vedenje je moteče za okolico (Kobolt, 2010, str. 117). Kyriacou (1997, str. 104–
105) kot najpogostejša vedenja glede na pričevanja učiteljev našteva klepetanje, skakanje v 
besedo, povzročanje hrupa, nemirnost, sprehajanje po razredu in nagajanje sošolcem. Vzroke 
takega vedenja prepoznava v dolgočasju, dolgotrajnem miselnem naporu, neprimerni 
težavnostni stopnji, slabih medsebojnih odnosih.  
 
Z namenom sistematičnega pregleda omenjene tematike smo skozi teoretični del najprej 
razdelali, kaj sploh je pouk in kateri so njegovi dejavniki. Tako smo ugotovili, da so dejavniki 
pouka subjekti, ki tvorijo izobraževalni proces in nanj kakorkoli vplivajo, elementi, ki tvorijo 
pouk, in okoliščine, v katerih se proces razvija (Kramar, 2009, str. 23). Glavni funkciji pouka 
pa sta izobraževanje in vzgajanje (Blažič idr., 2003, str. 50). Kot omenjeno, je sodobni čas 
prinesel spremembe v šolski prostor, in če hoče učitelj doseči uspešen pouk, mora biti pozoren 
na določene dejavnike: motivacijo učencev, uporabo metod aktivnega učenja, uporabo 
procesnih znanj in vključevanje sodelovanja pri delu učencev (Novak, 2005, str. 24–25). Da 
lahko to doseže, pa uporablja za delo v razredu različne učne metode.  
 
Učne metode so »teoretično in izkustveno preizkušeni uspešni racionalni načini delovanja, s 
katerimi subjekti izobraževalnega procesa, učitelji in učenci uresničujejo svoje namene in 
dosegajo postavljene cilje izobraževalnega procesa« (Blažič idr., 2003, str. 331). Obstaja veliko 
klasifikacij učnih metod, vendar smo v naši raziskavi uporabili kar Poljakovo (1994, str. 78–
88) klasifikacijo, ki lepo zaobjame učne metode, ki se uporabljajo pri pouku slovenščine (torej 
predmetu, na katerega smo se v raziskavi osredotočili). Gre za naslednje učne metode: metoda 
demonstriranja, metoda praktičnih del, metoda risanja, metoda pisanja, metoda branja in dela z 
besedilom, metoda razgovora, metoda ustne razlage (prav tam). 
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Učitelj tako lahko pri pouku uporablja različne učne metode. Ključno pa je, da so povezane s 
cilji in vsebinami (Jank in Meyer, 2006, str. 44). Enako velja za pouk slovenščine, ki je, kot 
navaja A. Rot Vrhovec (2015, str. 160–161), naravnan učno-ciljno, kar pomeni, da so za 
določeno obdobje sicer navedeni cilji, ki jih mora učitelj doseči, vendar pa je to, kako bo učitelj 
te cilje dosegel, odvisno od njega samega.  
 
Učiteljevo učinkovito vodenje vpliva na to, da učenci dosegajo visoke učne rezultate, medtem 
ko lahko učenci pod vodstvom neučinkovitih učiteljev dosegajo zelo nizke učne rezultate 
(Haycock, 1998, v Marzano, Marzano in Pickering, 2003, str. 2). Današnji učitelj naj bi učence 
usmerjal, jih motiviral, da nato učenci samostojno in aktivno rešujejo naloge, učitelj pa vstopa 
le, ko učenci samostojno ne zmorejo več (Blažič idr., 2003, str. 92). Za tako vodenje pouka je 
ključno dobro načrtovanje. Načrtovati učno delo torej pomeni opraviti didaktično-metodično 
členitev učnega procesa in narediti vse, kar je potrebno, da bo proces tekel sistematično in 
organizirano po načelih didaktične teorije, saj se le tako lahko izognemo improvizaciji in 
rutinskemu delu (Novak, 2005, str. 50). Pomemben del načrtovanja je zato tudi priprava, kajti 
ta vključuje vidike, cilje in strategije učiteljevega načrtovanja ter sta v njej premišljeni 
konkretizacija in izpeljava didaktičnega koncepta od neposredne do izvedbene ravni (Blažič 
idr., 2003, str. 402). Učitelj se z dobro pripravo lahko izogne marsikateri težki situaciji, saj 
težavam sploh ne da možnosti, da bi se pojavile in postale zahtevne za obvladovanje (Peček 
Čuk in Lesar, 2006, str. 56). 
 
Govora je o tako imenovanem preventivnem delovanju, katerega začetnik je bil Kounin (1970, 
v Woolfolk, 2002, str. 403–405). Bistveno namreč je, da ima učitelj izdelan dober načrt dela in 
da nato pravočasno ukrepa ob pojavu najmanjšega motečega vedenja, preden to postane 
intenzivnejše (Kounin, 1970, v Burden, 1995, str. 47–49). Področje preventivnega načrtovanja 
delimo na tri področja: medosebne odnose, učiteljevo načrtovanje in izvajanje pouka ter 
organizacijo, vodenje razreda in oblikovanje pravil (Peček Čuk in Lesar, 2006, str. 57). Ker 
smo se v empiričnem delu ukvarjali z vplivom različnih učnih metod na pojav motečega 
vedenja, je bilo za nas pomembno drugo področje preventivnega načrtovanja, ki govori o tem, 
da je treba načrtovati tak pouk, ki učence motivira za učinkovito učenje in produktivno vedenje 
ter hkrati zadosti učnim in psihološkim potrebam učencev (Pšunder, 2004, str. 123–129). 
 
Po analizi teorije smo v praksi raziskali, kako je s preventivno disciplino v slovenskih šolah. 
Najprej smo oblikovali anketni vprašalnik, ki so ga izpolnili učitelji, ki so v šolskem letu 
2018/2019 poučevali v drugem oziroma v petem razredu. Skozi raziskavo smo poskušali 
odgovoriti na to, katere učne metode so najpogostejše pri pouku slovenščine in pri katerih izmed 
uporabljenih učnih metod prihaja do največ motečega vedenja. Zanimalo nas je tudi, ali učitelji 
uporabljajo določene učne metode z namenom, da bi se izognili motečemu vedenju, ter ali v 
času pouka kdaj zamenjajo učno metodo z namenom, da bi preprečili nadaljevanje motečega 
vedenja. Pomemben vidik naše raziskave je bil tudi raziskati, kakšen pomen učitelji dajejo 
implementaciji preventivne discipline. Raziskovalne cilje smo raziskovali glede na določene 
spremenljivke, in sicer: razred, v katerem učitelj poučuje, tip šole, na kateri učitelj poučuje, 
stopnjo zadovoljstva, ki ga učitelj doživlja pri opravljanju poklica, delovno dobo učitelja in 
njegov naziv. Na osnovi raziskovalnih ciljev smo oblikovali šest raziskovalnih hipotez. 
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S prvo hipotezo smo preverjali, ali pri pouku slovenščine obstajajo razlike v pogostosti uporabe 
različnih učnih metod. Precej pričakovano smo ugotovili, da so najpogostejše učne metode, pri 
katerih učitelj komunicira s celotnim razredom (pogovor, razlaganje, demonstracija, glasno 
branje učencev). Precej pogosto je tudi samostojno delo učencev. Podobno je v svoji raziskavi 
dognala Š. Kavaš (2010), ki je kot najbolj uporabljene učne metode nanizala metodo razlage, 
metodo razgovora, metodo prikazovanja in metodo z uporabo besedila (Kavaš, 2010). 
Najpogostejša metoda, ki naj bi jo učitelji uporabljali pri pouku slovenščine, je bila v raziskavi 
I. Hasić (2012) prav tako metoda razgovora. Med redkeje uporabljene učne metode glede na 
našo raziskavo spadata ekskurzija in delo z računalnikom.  
 
Čeprav so nekatere učne metode uporabljene bolj in nekatere manj pogosto, lahko opazimo, da 
vseeno prevladujejo učne metode, kjer je učitelj v neposredni interakciji z učenci ali pa gre za 
individualno delo. Če se spomnimo na učni načrt za slovenščino in njegova didaktična 
priporočila (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 2011, str. 98–104), ta kot najbolj 
priporočeno učno metodo navaja sodelovalno učenje (ki je glede na našo raziskavo po uporabi 
šele na trinajstem mestu). Didaktična igra, ki je na prvem mestu po priporočilih za prvo 
starostno obdobje, je glede na našo raziskavo šele na desetem mestu, projektno delo pa je glede 
na uporabljenost v naši raziskavi čisto na koncu. 
 
Zanimiva je torej majhna uporaba priporočenih učnih metod. Pri tem bi bilo smiselno zapisati 
Poljakovo (1974, str. 136) misel, da obstaja zelo veliko metodičnih načinov dela. Pri tem je 
učiteljeva naloga, da te načine dela spozna in jih tudi uporablja smiselno ter da se metodični 
postopki medsebojno povezujejo in nenehno premišljeno in tudi smiselno izmenjujejo. Prav 
raznolike učne metode pomagajo pri ohranjanju zanimanja učencev, kar je eno izmed glavnih 
načel preventivnega načrtovanja in izvajanja pouka po Kouninu (1970, v Woolfolk, 2002, str. 
403–406).  
 
Drugo hipotezo smo z anketnim vprašalnikom preverjali na precej podoben način kot prvo, a 
s to izjemo, da učiteljev nismo spraševali o pogostosti uporabe določene učne metode, temveč 
o pogostosti motečega vedenja, ki se pri tej učni metodi pojavlja. Rezultati analize so nam 
pokazali, da se pri različnih učnih metodah različno pogosto pojavlja moteče vedenje. Pojav 
motečega vedenja je bil pri vseh učnih metodah precej velik.  
 
Najprej smo ugotovili, da se glede na odgovore učiteljev skoraj največ motečega vedenja 
pojavlja pri učni metodi pogovora učitelja s celotnim razredom. Do enakih rezultatov je prišla 
I. Hasić (2012), ki je v raziskavi ugotovila, da učitelje pri metodi razgovora moti nemirnost v 
razredu, težko ohranjajo rdečo nit razgovora in poleg tega učence težko motivirajo za 
sodelovanje. Pri prvi hipotezi pa je bilo ugotovljeno, da je prav učna metoda razgovora tista 
učna metoda, ki jo učitelji najbolj uporabljajo. Podobno je z učno metodo učiteljevega 
razlaganja. Povezanost med pogostostjo uporabe in zaznavanjem motečega vedenja pri teh 
učnih metodah bi lahko razlagali na način, da učitelji pri teh učnih metodah moteče vedenje 
najpogosteje opazijo ali pa ti učni metodi učencev morda ne motivirata tako zelo. Učno metodo 
razgovora je smiselno uporabiti, ko imajo učenci že nekaj predznanja o obravnavani tematiki 
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in jim je problematika razgovora blizu, saj svoje znanje med pogovorom še poglabljajo in 
prenašajo v nove situacije ter razvijajo svoje socialne, osebnostne in spoznavne kompetence 
(Blažič idr., 2003, str. 356).  
 
Če pogledamo stopnjo motečega vedenja še pri drugih učnih metodah iz našega vprašalnika, se 
najmanj motečega vedenja pojavlja pri učnih metodah gledanja lutkovnih predstav, filmov in 
poslušanju radia, CD-jev. Vendar pa lahko glede na prejšnjo hipotezo zopet ugotovimo, da so 
to učne metode, ki se ne uporabljajo najbolj pogosto. Sklepamo, da se moteče vedenje pojavlja 
v manjši meri, ker so učenci teh učnih metod deležni manj pogosto, zato so pri njih bolj 
motivirani in posledično manj motijo pouk. Kakorkoli, glede na pojavnost motečega vedenja 
pri manj uporabljenih učnih metodah bi bilo za kakovost učiteljevega dela morda smiselno 
razmišljati o pogostejši uporabi tudi drugih učnih metod.  
 
S tretjo hipotezo smo ugotavljali, kateri dejavniki morda vplivajo na pojav motečega vedenja 
v razredu. Najprej smo ugotovili, da se moteče vedenje v razredu pojavlja precej pogosto, saj 
je bil najpogostejši odgovor učiteljev, da se moteče vedenje pojavlja v razredu nekajkrat 
dnevno. To lahko povežemo z ugotovitvami drugih raziskav (Cotton, 1992 in Sugarman, 1993, 
v Pšunder, 2004, str. 68), ki so ugotovile, da učitelji v razredu kar polovico časa porabijo za 
pripravo učencev na pouk, reševanje motečega vedenja in individualno obravnavo problemov 
posameznika.  
 
Skozi raziskavo je bilo ugotovljeno, da se razlike v pojavljanju motečega vedenja pojavljajo 
glede na delovno dobo učitelja, zadovoljstvo učitelja z delom, ki ga opravlja, ter tip šole, na 
kateri učitelj poučuje. Razlike se ne pojavljajo glede na naziv učitelja (čeprav smo sklepali, da 
ima učitelj z višjim nazivom več izkušenj in znanj, s katerimi bi morda znal zajeziti moteče 
vedenje) in glede na razred, v katerem učitelj poučuje (čeprav smo več motečega vedenja 
pričakovali pri večjih učencih – je pa dejstvo, da učitelji niso navedli pojavnih oblik motečega 
vedenja, katerih je veliko in se med seboj razlikujejo). Trdili bi torej lahko, da dlje ko učitelj 
poučuje, bolje zna načrtovati in voditi pouk tako, da pri njem prihaja do manj motečega vedenja. 
Učinkovito vodenje ima namreč zelo velik vpliv na to, koliko motečega vedenja se bo pojavljalo 
v razredu (1980, v Marzano, Marzano in Pickering, 2003, str. 5). Poleg tega večje zadovoljstvo 
učitelja verjetno pripomore k temu, da so tudi sami učenci bolj zadovoljni in motivirani pri 
šolskem delu, kar na eni strani najverjetneje omogoča uporabo bolj raznolikega nabora učnih 
metod in po drugi strani tudi aktivnejše delo. Zanimivo je, da ima na pojav motečega vedenja 
velik vpliv tudi okolje, v katerem se šola nahaja. Tak rezultat bi lahko pripisali morebitnemu 
manj stresnemu življenju na podeželju, manjšemu številu učencev na podeželskih šolah in 
morebitnim drugačnim karakternim značilnostim podeželskih otrok. 
 
S četrto hipotezo smo ugotavljali vpliv navedenih spremenljivk na pojavnost motečega 
vedenja pri učnih metodah, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev. Navedeni sklop 
učnih metod (sestavljen iz učnih metod: projektno delo, pogovor med učenci v skupinah, 
uporaba računalnika, sodelovalno učenje in problemski pouk) je bil izbran zato, ker pri teh 
učnih metodah po našem mnenju (in tudi dejanskih rezultatih druge hipoteze) prihaja do največ 
motečega vedenja. Analiza odgovorov je pokazala, da je edini dejavnik, ki pri tej hipotezi vpliva 
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na pojavljanje motečega vedenja, zadovoljstvo učitelja z delom. Če je torej učitelj zadovoljen 
in pozitivno motiviran, bo vodil skupinsko dinamiko tako, da bo načeloma prihajalo do manj 
motečega vedenja. Učitelji, ki so pozitivno naravnani, so večkrat dobro razpoloženi, večkrat 
dajejo povratne informacije, postavljajo višje zahteve in od učencev več pričakujejo, vendar 
jim tudi učno več nudijo (vključno z učno pomočjo) (Blažič idr., 2003, str. 98).  
 
Učne metode, ki zahtevajo medsebojno sodelovanje učencev, glede na raziskavo niso 
uporabljene najpogosteje. Glede na pogostost pojavljanja motečega vedenja pri njih je to sicer 
logično, vendar bi prav z uporabo teh učnih metod lahko krepili sodelovanje učencev do te 
mere, da bi postalo vedenje učencev v skupinski dinamiki manj moteče in bolj produktivno. 
Navsezadnje je tudi sodelovanje med učenci izredno pomembno, saj omogoča izmenjavo 
informacij, iskanje novih skupnih rešitev in soočanje stališč, kar ima pomemben vpliv na 
čustveni in socialni vidik učencev (Žakelj, 2003, str. 54). 
 
S peto hipotezo smo preverjali precej pomembno področje načrtovanja pouka, in sicer smo 
raziskovali, kako je z implementacijo preventivne discipline pri pouku. S preventivno disciplino 
se je namreč mogoče izogniti možnim disciplinskim problemom (Pšuner, 2004, str. 106), učitelj 
pa se z dobro pripravo lahko izogne marsikateri težki situaciji, saj težavam sploh ne da 
možnosti, da bi nastale in postale zahtevne za obvladovanje (Peček Čuk in Lesar, 2006, str. 56). 
Ugotovili smo, da na implementacijo preventivne discipline vpliva le delovna doba učitelja. To 
bi si lahko razlagali tako, da učitelj, ki poučuje že več let, predvidi, kje se lahko v šolski uri 
pojavi moteče vedenje, in se nanj že z učno pripravo ustrezno pripravi. Razmišljali bi lahko 
tudi, da učitelji z daljšo delovno dobo razumejo, da je za uspešno izvedbo pouka potrebna dobra 
priprava. Po drugi strani pa bi bilo prav za mlade učitelje verjetno zelo pomembno, da so na ure 
dobro pripravljeni in imajo pripravljen tako imenovani rezervni načrt. 
 
Učitelji so pri vprašanju o preventivni disciplini tudi komentirali, zakaj se preventivno ne 
pripravljajo, in je bil glavni razlog to, da je težko vnaprej predvideti, pri kateri dejavnosti in 
kdaj se bo pojavilo moteče vedenje, in da je že tako preveč administracije. Pisno je kar              
60,64 % učiteljev odgovorilo, da v pripravo ne zapisujejo, kaj bodo storili v primeru motečega 
vedenja; le 5,81 % vprašanih je zapisalo, da imajo rezervno strategijo v glavi (13,95 % učiteljev 
ukrepe v primeru motečega vedenja piše le za posamezne razrede, učence, občasno tudi za 
dodatno delo). Četudi učitelji ne zapisujejo v pripravo, kaj bodo storili v primeru motečega 
vedenja, je zelo zanimivo, da ima le 5,81 % učiteljev v glavi »rezervni načrt«. Že Kounin (1970, 
v Burden, 1995, str. 47–49) je ugotavljal, da lahko učitelj zopet vzpostavi red z določenimi 
strategijami, če se med načrtovanim vodenjem pouka pojavijo težave, vendar pa strategije ne 
pomagajo narediti reda, če red sploh ni načrtovan. Prav načrtovanje in izvajanje preventivnih 
in proaktivnih strategij sta tudi ena izmed strategij, ki jo strokovnjaki svetujejo, da bi se izognili 
motečemu vedenju. Vendar pa Pšunder (2011, str. 35) ugotavlja, da »kljub potrditvam številnih 
raziskav o pozitivnih učinkih preventivnih in proaktivnih strategij šolska praksa tem premikom 
še vedno ne sledi dovolj«. 
 
Zadnja, šesta hipoteza se je navezovala na to, kako pogosto učitelji menjajo učne metode glede 
na moteče vedenje učencev pri določeni učni metodi. Rezultati preverjanja hipoteze so bili 
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pozitivni, kar pomeni, da učitelji v primeru pojava motečega vedenja v razredu zamenjajo učno 
metodo. Pri komentarjih so učitelji navedli, da običajno zamenjajo učno metodo, ko opazijo, da 
se učenci začnejo dolgočasiti, ali ko učenci niso več motivirani. Nekaj učiteljev zaradi motečega 
vedenja ne menja celotne učne metode, temveč se osredotoči na učenca, ki se moteče vede (ta 
po navadi dobi samostojno zadolžitev).  
 
V magistrskem delu smo torej ugotovili, da učitelji pri pouku slovenščine uporabljajo različne 
učne metode različno pogosto in da je pojavnost motečega vedenja pri različnih učnih metodah 
različna. Na to, koliko motečega vedenja se pojavlja pri različnih učnih metodah, vpliva 
predvsem to, kako so učitelji zadovoljni pri opravljanju svojega dela in kje se nahaja šola, na 
kateri poučujejo, določen vpliv pa imajo tudi izkušnje – delovna doba učitelja. Ugotovili smo, 
da se pri pouku pojavlja precej motečega vedenja (če pogledamo aritmetične sredine, okrog 3,5 
na lestvici od 1 do 5). Pri določenih učnih metodah je pojav motečega vedenja še večji kot pri 
drugih. Zanimivo je, da gre tukaj predvsem za učne metode, ki se pri pouku uporabljajo precej 
pogosto. Učiteljem bi na tem mestu lahko prišli prav izsledki te raziskave, ki kažejo na to, pri 
katerih učnih metodah se pojavlja manj motečega vedenja. Te učne metode so recimo tiho in 
glasno branje učencev, metoda risanja, metoda gledanja lutkovnih predstav, filmov, metoda 
poslušanja radia, CD-ja, učenčeva uporaba računalnika. Seveda je jasno, da gre tukaj za učne 
metode, s katerimi je ves potek pouka skoraj nemogoče voditi. Vendar pa jih lahko vpeljujemo 
čim pogosteje in na različne načine ter tako ustvarjamo pester in dinamičen pouk. 
 
Z nadaljnjimi raziskavami bi bilo smiselno raziskati, koliko motečega vedenja bi se pojavljalo 
pri pouku, če bi učitelji več pouka načrtovali z učnimi metodami, ki smo jih spoznali za učne 
metode, pri katerih se pojavlja manj motečega vedenja. Smiselno bi bilo raziskati tudi, kako, 
na kakšen način načrtujejo in izvajajo pouk na podeželskih šolah, za katere je glede na naš 
vzorec značilnega manj motečega vedenja. Prav tako bi bilo zanimivo dobiti uvid v to, kakšen 
bi bil pouk, če bi ga učitelji načrtovali še z več učnimi metodami, ki zahtevajo medsebojno 
sodelovanje učencev. Področje, ki bi ga lahko raziskovali, bi bilo lahko tudi zadovoljstvo 
učiteljev z delom – zakaj so nekateri učitelji zelo zadovoljni in kaj je vzrok nezadovoljstva pri 
drugih. Ne nazadnje bi bilo smiselno proučiti tudi to, kakšen vpliv ima zelo dobro in 
premišljeno načrtovanje (ki obsega tudi razmislek in vpis v pripravo) na pojav motečega 
vedenja in preventivno odpravljanje le-tega.  
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VI PRILOGE 
 
13 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK  
 
VPLIV UČNIH METOD NA POJAV MOTEČEGA VEDENJA PRI POUKU 
 
Pozdravljeni, 
 
sem Mariša Pajk, študentka podiplomskega študija Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, 
smer poučevanje na razredni stopnji. Pripravljam magistrsko delo z naslovom Vpliv učnih 
metod na pojav motečega vedenja pri pouku. Namen raziskave je ugotoviti, kako različne učne 
metode vplivajo na pojav motečega vedenja pri pouku. 
Anketa je anonimna; za izpolnjevanje boste potrebovali 5-10 minut časa. Zbrani podatki bodo 
uporabljeni izključno za pripravo tega magistrskega dela. 
 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

 
Mariša Pajk 
 

1. V katerem razredu trenutno poučujete?  
A) 2. razred B) 5. Razred 

 
2. Označite, kako pogosto pri pouku slovenščine uporabljate spodaj naštete učne 

metode. (obkrožite številko) 
1 – nikoli 
2 – izjemoma 
3 – včasih 
4 – pogosto 
5 – zelo pogosto 

 

UČNE METODE   
Učiteljevo razlaganje. 1 2 3 4 5 
Učenčevo samostojno 
tvorjenje govorjenega 
besedila (npr. opisovanje, 
govorni nastop, interpretiranje 
branega ali slišanega besedila, 
...). 

1 2 3 4 5 

Učenčevo samostojno 
tvorjenje pisnega besedila 
(npr. spis, opis, interpretiranje 
slišanega ali branega besedila, 
...). 

1 2 3 4 5 
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UČNE METODE   
Pogovor med učenci v 
skupinah. 

1 2 3 4 5 

Pogovor učitelja s celotnim 
razredom. 

1 2 3 4 5 

Učiteljeva demonstracija, 
prikaz pojavov s pomočjo 
slik, fotografij, grafov, shem.  

1 2 3 4 5 

Tiho, samostojno branje 
učencev. 

1 2 3 4 5 

Glasno branje določenih delov 
besedila. 

1 2 3 4 5 

Učenčeva izdelava zapiskov. 1 2 3 4 5 
Učenčevo samostojno 
reševanje učbenika, delovnih 
listov itn. 

1 2 3 4 5 

Metoda risanja (učenčeva 
dopolnitev snovi z risbami, 
slikami ali poustvarjalno 
ilustriranje). 

1 2 3 4 5 

Gledanje lutkovnih predstav, 
risank, filmov... 

1 2 3 4 5 

Poslušanje radia, CD-ja...      
Projektno delo. 1 2 3 4 5 
Učenčeva uporaba 
računalnika. 

1 2 3 4 5 

Učenčevo samostojno 
izdelovanje nekega izdelka 
(npr. lutke). 

1 2 3 4 5 

Didaktična igra. 1 2 3 4 5 
Dramatizacija besedila. 1 2 3 4 5 
Problemski pouk. 1 2 3 4 5 
Ekskurzija (npr. ogled 
domačije pesnika). 

1 2 3 4 5 

Sodelovalno učenje. 1 2 3 4 5 
 

3. Za učne metode, ki jih sami uporabljate pri pouku slovenščine, opredelite, kako 
pogosto se pri njih pojavlja moteče vedenje – aktivnosti, ki ovirajo šolsko delo. 
(obkrožite številko) 
1 – ne uporabljam te učne metode 
2 – nikoli 
3 – izjemoma 
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4 – včasih 
5 – pogosto 
6 – zelo pogosto 

 
UČNE METODE    
Učiteljevo razlaganje. 1 2 3 4 5 6 
Učenčevo samostojno 
tvorjenje govorjenega 
besedila (npr. opisovanje, 
govorni nastop, 
interpretiranje branega ali 
slišanega besedila...). 

1 2 3 4 5 6 

Učenčevo samostojno 
tvorjenje pisnega besedila 
(npr. spis, opis, 
interpretiranje slišanega ali 
branega besedila...). 

1 2 3 4 5 6 

Pogovor med učenci v 
skupinah. 

1 2 3 4 5 6 

Pogovor učitelja s celotnim 
razredom. 

1 2 3 4 5 6 

Učiteljeva demonstracija, 
prikaz pojavov s pomočjo 
slik, fotografij, grafov, 
shem.  

1 2 3 4 5 6 

Tiho, samostojno branje 
učencev. 

1 2 3 4 5 6 

Glasno branje določenih 
delov besedila. 

1 2 3 4 5 6 

Učenčeva izdelava 
zapiskov. 

1 2 3 4 5 6 

Učenčevo samostojno 
reševanje učbenika, 
delovnih listov itn. 

1 2 3 4 5 6 

Metoda risanja (učenčeva 
dopolnitev snovi z risbami, 
slikami ali poustvarjalno 
ilustriranje). 

1 2 3 4 5 6 

Gledanje lutkovnih 
predstav, risank, filmov... 

1 2 3 4 5 6 

Poslušanje radia, CD-ja... 1 2 3 4 5 6 
Projektno delo. 1 2 3 4 5 6 
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UČNE METODE    
Učenčeva uporaba 
računalnika. 

1 2 3 4 5 6 

Učenčevo samostojno 
izdelovanje nekega izdelka 
(npr. lutke). 

1 2 3 4 5 6 

Didaktična igra. 1 2 3 4 5 6 
Dramatizacija besedila. 1 2 3 4 5 6 
Problemski pouk. 1 2 3 4 5 6 
Ekskurzija (npr. ogled 
domačije pesnika). 

1 2 3 4 5 6 

Sodelovalno učenje. 1 2 3 4 5 6 
 

4. Ko se pripravljate na ure slovenščine, ali razmišljate o tem, katere učne metode 
boste uporabili, da ne bo prišlo do motečega vedenja?  
A) nikoli 
B) redko 
C) včasih ja, včasih ne 
Č) pogosto 
D) vedno 

 
5. Ali v učno pripravo zapišete tudi, kako boste preprečili pojav motečega vedenja? 

(obkrožite) 
A) nikoli 
B) redko 
C) včasih ja, včasih ne 
Č) pogosto 
D) vedno 

 
6. Prosim, da kratko komentirate svojo izbiro. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

7. Ali kdaj zamenjate učno metodo v času ure slovenščine z namenom, da bi 
preprečili nadaljevanje motečega vedenja?  
A) nikoli 
B) redko 
C) včasih ja, včasih ne 
Č) pogosto 
D) vedno 
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8. Prosim, da kratko komentirate svojo izbiro. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

9. Če v času ure slovenščine zamenjate učno metodo, prosim, označite, s katero učno 
metodo zamenjate. 
A) z učno metodo, za katero vem, da pri njej ne prihaja do motečega vedenja 
B) z drugo učno metodo; ni pomembno, s katero 

 
10. Odgovorite, če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z A. Katera je učna metoda, za 

katero veste, da pri njej ne prihaja do motečega vedenja? 
___________________________________________________________ 

 
11. Kako pogosto v razredu zaznavate moteče vedenje? 

A) 1–2-krat tedensko 
B) nekajkrat tedensko  
C) nekajkrat dnevno (2–3) 
Č) 1–2-krat med posamezno šolsko uro 

 
12. Kakšen je tip šole, na kateri poučujete? (obkrožite) 

A) mestna B) podeželska 
 

13. Kakšen naziv imate trenutno?  
A) učitelj B) učitelj mentor C) učitelj svetovalec Č) učitelj svetnik  

 
14. Koliko let že poučujete? (napišite na črtico)  

_________ 
 

15. Kako se počutite pri delu, ki ga trenutno opravljate? (obkrožite) 
A) nisem zadovoljna/zadovoljen  
B) dokaj zadovoljna/zadovoljen  
C) včasih sem zadovoljen/zadovoljna, včasih nisem zadovoljen/zadovoljna 
Č) zadovoljen/zadovoljna  
D) zelo zadovoljen/zadovoljna 

 
16. Zelo bi vam bila hvaležna, če bi bili pripravljeni z mano deliti eno vašo lastno 

pripravo za poljubno uro slovenščine. Učna priprava bo analizirana in 
uporabljena izključno za potrebe magistrskega dela. Osebne podatke lahko 
prikrijete. Če ste učno pripravo pripravljeni deliti, jo prosim naložite v spodnje 
okence in kliknite gumb naprej. 

 
Hvala, odgovorili ste na vsa vprašanja. 
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Za sodelovanje se vam še enkrat lepo zahvaljujem! 
 
Mariša Pajk 


