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POVZETEK 

 

Vzgoja je pomemben vseživljenjski proces, ki se mu je v šoli nemogoče izogniti. 

Učencem pomaga pri samooblikovanju njihove osebnosti. Pomembno je, da 

poznamo vzgojne stile in si kot dobri pedagoški delavci prizadevamo k izoblikovanju 

avtonomnih in samostojnih posameznikov, ki znajo presojati in se odločati. V 

teoretičnem delu magistrskega dela sem najprej definirala vzgojo in predstavila 

vzgojne stile. Ker brez avtoritete vzgoja ni možna, sem podobno predstavila, kaj je 

avtoriteta, opredelila modele avtoritete in različne tipe učiteljeve avtoritete. Ker pa se 

je navkljub dobremu preventivnemu delovanju v šoli praktično nemogoče izogniti 

neprimernemu vedenju in posledičnemu kaznovanju ter vzgojnim ukrepom, sem 

podrobno predstavila tudi alternativne vzgojne ukrepe, ki so del vzgojnega načrta, 

katerega sem na kratko predstavila v zaključku teoretičnega dela naloge. V 

empiričnem delu naloge sem s pomočjo anketnih vprašalnikov za učence raziskala, 

kako učitelji vzpostavljajo avtoriteto v razredu, kateri tip avtoritete prevladuje med 

učitelji, katere alternativne vzgojne ukrepe uporabljajo in kako nagrajujejo učence, ki 

se še posebej izkažejo na posameznih področjih. V raziskavo sem vključila 100 

učencev osnovnih šol jugovzhodne Slovenije.  

KLJUČNE BESEDE: vzgoja, vzgojni stil, avtoriteta, vzgojni ukrepi, vzgojni načrt 

 

 



ABSTRACT 

Upbringing is an important lifelong process impossible to avoid in school. It helps the 

pupils with their self-shaping of personality. It is important to know upbringing styles 

and, as good pedagogues, strive toward shaping autonomous and independent indi-

viduals capable of judgement and decision-making. 

In the theoretical part of the masters’s thesis, I first define upbringing and present 

upbringing styles. Because there is no upbringing without authority, I present in detail 

what authority is, define the models of authority as well as different types of teacher’s 

authority. Since, despite good preventive action, it is impossible to avoid inappropria-

te behaviour in school and consequential punishment and educational measures, I 

present in detail the alternative educational measures which are part of the educatio-

nal plan presented in short in the last part of the theoretical part of the thesis.  

In the empirical part of the thesis, with the use of questionnaires for pupils, I conduct 

a research about the techniques teachers use to establish authority in class, I disco-

ver which is the most commonly used authority type among teachers, which alternati-

ve educational measures they use and how they reward those pupils who do especi-

ally well in specific areas of study. In my research, I include 100 elementary-school 

pupils from the southeastern part of Slovenia. 

KEY WORDS: upbringing, upbringing style, authority, educational measures, educa-

tional plan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAZALO VSEBINE 

1 UVOD ....................................................................................................................... 1 

2 VZGOJA ................................................................................................................... 3 

3 VZGOJNI STILI ........................................................................................................ 5 

3.1 Opredelitev vzgojnih stilov ................................................................................. 5 

3.2 Represivni, avtokratski ali avtoritarni vzgojni stil ................................................ 6 

3.3 Permisivni vzgojni stil ali laissez-faire ................................................................ 7 

3.4 Demokratični, interakcijski oz. avtoritativni vzgojni stil ....................................... 8 

4 AVTORITETA ......................................................................................................... 10 

4.1 Opredelitev pojma avtoriteta ............................................................................ 10 

4.2 Vzpostavljanje avtoritete .................................................................................. 12 

4.3 Modeli avtoritete ............................................................................................... 14 

4.3.1 Apostolska avtoriteta .................................................................................. 14 

4.3.2 Kantova avtoriteta »čistega« uma .............................................................. 15 

4.3.3 Rousseaujeva prikrita avtoriteta ................................................................. 17 

4.3.4 Samoomejitvena avtoriteta ........................................................................ 18 

5 TIPI AVTORITETE ................................................................................................. 22 

5.1 Direktiven učitelj ............................................................................................... 23 

5.2 Avtoritativen učitelj ........................................................................................... 24 

5.3 Toleranten in avtoritativen učitelj ...................................................................... 25 

5.4 Toleranten učitelj .............................................................................................. 26 

5.5 Negotov in toleranten učitelj ............................................................................. 27 

5.6 Negativen in agresiven učitelj .......................................................................... 28 

5.7 Represiven učitelj ............................................................................................. 29 

5.8 Garaški učitelj................................................................................................... 30 

6 VZGOJNI NAČRT ŠOLE ........................................................................................ 31 

6.1 Vzgojni koncept ................................................................................................ 31 

6.2 Vzgojni načrt šole ............................................................................................. 33 

6.3 Načrtovanje vzgojnega načrta .......................................................................... 35 

7 POZITIVNI VZGOJNI UKREPI ............................................................................... 37 

7.1 Opredelitev nagrajevanja ................................................................................. 37 

7.2. Primeri nagrad in priznanj na OŠ Grm ............................................................ 39 

8 ALTERNATIVNI VZGOJNI UKREPI ....................................................................... 41 

8.1 Opredelitev alternativnih vzgojnih ukrepov ....................................................... 41 

8.1.1 Poravnava povzročene škode ali restitucija ............................................... 43 



8.1.2 Družbeno koristna dela .............................................................................. 45 

8.1.3 Mediacija .................................................................................................... 46 

9 OPREDELITEV PROBLEMA ................................................................................. 50 

9.1 Cilji raziskovanja .............................................................................................. 51 

9.2 Raziskovalna vprašanja ................................................................................... 51 

9.3 Raziskovalna metoda ....................................................................................... 52 

9.4 Raziskovalni vzorec ......................................................................................... 52 

9.5 Postopek zbiranja podatkov ............................................................................. 53 

10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ...................................................................... 54 

10.1 Vzgojni stili učiteljev ....................................................................................... 54 

10.2 Modeli avtoritete učiteljev ............................................................................... 60 

10.3 Tip avtoritete učiteljev .................................................................................... 65 

10.4 Alternativno kaznovanje ................................................................................. 70 

10.5 Nagrajevanje .................................................................................................. 78 

11 SKLEP .................................................................................................................. 84 

12 VIRI ...................................................................................................................... 87 

13 PRILOGA ............................................................................................................. 92 

 

KAZALO GRAFOV 

Graf 1: Vzorec anketiranih učencev .......................................................................... 53 

Graf 2: Spol anketiranih učencev .............................................................................. 53 

Graf 3: Tipi učiteljev, ki prevladujejo med učitelji, ki poučujejo anketirane učence .... 59 

Graf 4: Mnenja učencev o tem, kako najpogosteje poteka pouk na njihovi šoli ......... 64 

Graf 5: Tipi avtoritete, ki po mnenju učencev prevladujejo med učitelji, ki jih poučujejo

 .................................................................................................................................. 66 

Graf 6: Učitelji, za katere učenci menijo, da imajo največ avtoritete .......................... 69 

Graf 7: Kaznovanost anketiranih učencev ................................................................. 70 

Graf 8: Pogostost kaznovanosti anketiranih učencev ................................................ 71 

Graf 9: Najpogostejši vzroki kaznovanosti anketiranih učencev ................................ 72 

Graf 10: Oblike kaznovanja, ki jih učitelji po mnenju anketirancev uporabljajo 

pogosteje ................................................................................................................... 75 

Graf 11: Oblike alternativnih vzgojnih ukrepov, ki jih učitelji po mnenju anketiranih 

učencev uporabljajo najpogosteje ............................................................................. 76 

Graf 12: Odgovori učencev na vprašanje, če so bili že kdaj nagrajeni ...................... 78 



Graf 13: Odgovori učencev na vprašanje, kolikokrat so bili nagrajeni ....................... 79 

Graf 14: Mnenja učencev o tem, ali jih učitelji nagrajujejo dovolj pogosto ................. 83 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Mnenja učencev o vzgojnih stilih učiteljev ................................................. 55 

Tabela 2: Mnenja učencev o pomembnosti vključevanja v pouk ............................... 58 

Tabela 3: Mnenja učencev o modelih avtoritete učiteljev .......................................... 61 

Tabela 4: Pogostost uporabe posameznih alternativnih vzgojnih ukrepov učiteljev po 

mnenju anketiranih učencev ...................................................................................... 74 

Tabela 5: Nagrade, s katerimi so bili nagrajeni anketirani učenci .............................. 80 

Tabela 6: Mnenja učencev o pogostosti nagrajevanja s strani učiteljev .................... 81 

Tabela 7: Mnenja učencev o pomembnosti nagrad ................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Jana Zajc; MNENJA UČENCEV O VZGOJNIH STILIH IN AVTORITETI 

UČITELJEV V SODOBNI OSNOVNI ŠOLI 

 

1 

 

1 UVOD 

 

Učiteljski poklic je izjemno dinamičen in zanimiv, saj je narava dela takšna, da mora 

biti učitelj vselej pripravljen na različne situacije in mora znati ustrezno reagirati. 

Vzgoja je pri poučevanju neizogibna in učitelju predstavlja primarno nalogo, hkrati pa 

predstavlja mnogim tudi velik izziv. Kako bo učitelj vzgojno deloval, je odvisno od 

njegovih stališč in prepričanj. Cilj vsakega dobrega učitelja pa je, da ima z učenci 

vzpostavljen korekten in spoštljiv odnos, da ga upoštevajo in da jim predstavlja 

avtoriteto. V sodobni šoli pa ravno vzpostavljanje avtoritete učiteljem velikokrat 

povzroča težave. Hitro se znajdejo v brezizhodni situaciji in povsem izgoreli od 

vložene energije v dejavnosti, ki nikakor ne dosežejo cilja – vzpostaviti avtoriteto in 

razredno klimo, ki omogoča produktivno delo. Velikokrat je v teoriji vse lažje 

predstavljivo, kot potem, ko pridejo v razred in jih tam čakajo številni nadobudni 

učenci, ki radi preverjajo meje. Recepta, kako vzpostaviti avtoriteto, ni. Učitelj mora 

imeti dovolj strokovnega znanja s področja pedagogike in mora biti hkrati dovolj 

fleksibilen, da v dani situaciji reagira tako, da prepeči morebitno stopnjevanje 

neprimernega vedenja in posledičen kaos v razredu. Kant je rekel, da je vzgoja 

umetnost in strinjam se. V razredu imamo namreč toliko različnih karakterjev 

učencev, ki prihajajo iz družin z različnimi vrednotami. Vsak učenec je poseben na 

svoj način. Težko tudi predvidimo vse potencialne situacije v razredu. Učitelj se 

vsakodnevno srečuje z najrazličnejšimi nepredvidljivimi situacijami, na katere mora 

hitro reagirati in ravno zato je učiteljski poklic tako specifičen in ga ne more opravljati 

vsak. Kako vzpostaviti avtoriteto v razredu? Principom, katerega modela avtoritete 

moramo slediti, če želimo dobro sodelovati z učenci? Kateri vzgojni stil prinaša 

najboljše vzgojne rezultate? Kako ravnati v primeru neprimernega vedenja učencev? 

Strogo kaznovati ali poskusiti alternativno rešiti konflikt? Kako pa vzgojiti 

odgovornega, avtonomnega in razumnega posameznika, kar so tudi glavni cilji 

vzgoje? To so le nekatera vprašanja, s katerimi se vsakodnevno srečujejo učitelji in 

na katera bom skušala odgovoriti v mojem magistrskem delu. Zavedam se, da je 

opravljanje učiteljskega poklica brez vzpostavljene avtoritete težko in nemogoče. 

Tekom šolanja in opravljanja prakse sem imela možnost spoznati različne učitelje. 
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Opazila pa sem, da ima veliko učiteljev ogromne težave z vzpostavljanjem avtoritete 

v razredu. Odločila sem se, da diplomsko nalogo, ki sem jo posvetila preučevanju 

področja discipline v razredu, nadgradim z magistrskim delom, v katerem bom 

pozornost namenila avtoriteti, vzgojnim stilom in vzgojnim ukrepom. Zanimajo me 

mnenja učencev o tem, kateri vzgojni stil prevladuje pri delu učiteljev osnovne šole? 

Kateri model avtoritete se v praksi največkrat pojavlja med učitelji? Kateri tip 

avtoritete je med učitelji najpogostejši? Katere alternativne vzgojne ukrepe 

uporabljajo učitelji v šoli? Katere oblike nagrad uporabljajo učitelji v šoli? Odgovore 

na vsa ta vprašanja bom z anketiranjem iskala pri učencih od prvega do devetega 

razreda osnove šole. 

V teoretičnem delu bom najprej opredelila vzgojo, potem bom predstavila vzgojne 

stile, ki se skozi čas spreminjajo, hkrati pa vsak vzgaja tako, kot sam misli da je prav. 

Pri učencih lahko hitro ugotovimo, na katerem vzgojnem stilu temelji vzgoja družine, 

iz katere prihaja. Predstavila bom avtoriteto, brez katere vzgoja ni možna in je ključna 

vrlina dobrega pedagoga. Podrobneje bom predstavila vse štiri modele avtoritete in 

tudi tipe učiteljeve avtoritete.  

V šestem poglavju bom predstavila vzgojni načrt šole, v katerem mora biti 

opredeljeno vzgojno delovanje šole, njihove vrednote in načeta ter nagrade in vzgojni 

ukrepi v primeru kršenja pravil. Podrobneje bom predstavila tudi nagrade, za katere 

marsikateri učitelj hitro pozabi, da imajo boljši vzgojni učinek od kaznovanja. Ker pa 

se navkljub dobremu preventivnemu delovanju ne moremo izogniti kršenju pravil, 

bom podrobno predstavila tudi alternativne vzgojne ukrepe, ki delujejo kot protiutež 

strogemu, klasičnemu kaznovanju.  

V empiričnem delu naloge bom predstavila rezultate raziskave, ki jo bom izvedla s 

pomočjo anketnih vprašalnikov za učence od prvega do devetega razreda osnovne 

šole. Osnovni namen moje raziskave je ugotoviti, katere vzgojne stile največkrat 

uporabljajo učitelji pri svojem delu, kako učitelji vzpostavljajo avtoriteto v razredu, 

kateri tip avtoritete prevladuje med učitelji, katere alternativne vzgojne ukrepe 

uporabljajo učitelji v šoli in kako nagrajujejo učence, ki so se še posebej izkazali na 

določenih področjih. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

2 VZGOJA 

 

Dela v šoli, ki je vzgojno-izobraževalna institucija, si brez vzgoje ne moremo 

predstavljati. Vzgoja je pomemben del učiteljevega poklica. Dejstvo je, da smo učitelji 

neprestano pod drobnogledom učencev in jim predstavljamo vzgled, ko smo v učilnici 

in tudi izven nje. Učenci nenehno spremljajo naše obnašanje, reakcije ter način 

verbalne in neverbalne komunikacije. Vsak dobri učitelj naj bi deloval v skladu z 

vzgojnim stilom, ki temelji na medsebojnem razumevanju in spoštovanju ter teži k 

izoblikovanju odgovornega in samostojnega posameznika. Vedno se moramo 

zavedati, da vzgajamo z vzgledom. Čeprav teorije ne moremo neposredno prenesti v 

prakso, pa avtorici Peček Čuk in Lesar (2009) menita, da nam dobro poznavanje 

teorije olajša delo pri praktičnem opravljanju učiteljskega poklica. 

Škoda (2005) opredeljuje vzgojo kot celostni razvoj osebnosti na kognitivni, emotivni 

in vrednotni ravni. Meni, da so pri vzgoji pomembni individualni in družbeni dejavniki, 

ki se izražajo pri vedenju, vrednotah in celostni osebnosti posameznika. Na vzgojo 

ima velik vpliv okolje, v katerem oseba odrašča in organizacija, ki posamezniku nudi 

določeno obliko vzgoje. Žorž (2010) meni, da je vzgoja vseživljenjski proces, pri 

katerem svoje vedenje prilagajmo socialnemu okolju. Vzgoja poteka na zavedni in 

nezavedni ravni, pri čemer smo vsi vzgajani in hkrati tudi vsi vzgajamo. S tem se 

strinja tudi Žerovnik (1996), ki pravi, da je vzgoja interakcija vseh udeleženih v 

vzgojnem procesu. Dejanja in razpoloženje otrok namreč vplivajo na starše in 

pedagoge ter povzročijo določen odziv, kar pomeni, da se ob otrocih vzgajamo tudi 

odrasli. 

Kroflič (2009) meni, da vzgoje v šoli ni mogoče ukiniti. Poudarja, da moramo vzgojo 

vedno vnaprej načrtovati. Namen vzgoje v šoli je po njegovo zagotovitev odnosov, 

discipline in šolske klime, ki omogočajo optimalne pogoje za doseganje vzgojno-

izobraževalnih ciljev. Vzgoja in izobraževanje pa sta neločljivo povezana tudi z 
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dosego višjih vzgojnih ciljev – vzgojiti odgovorne, strpne in okoljsko ozaveščene 

posameznike (Kroflič, 2006).  

Enotni recept, po katerem bi vzgajali, ne obstaja. Vsak vzgaja na svoj način. Osnovo 

za vzgojo pridobimo z izkušnjami. Tako tudi lažje načrtujemo vzgojo otrok (Meves, 

2011). Če želimo natančno definirati vzgojo, moramo poznati obstoječe in pretekle 

vzgojno-izobraževalne sisteme, jih primerjati med seboj in raziskati, katere so njihove 

skupne lastnosti. S pomočjo nabora skupnih lastnosti lahko tvorimo dotično definicijo 

(Durkheim, 2004). Cilj vzgoje je, da pomagamo pri izoblikovanju svobodne, 

samostojne in avtonomne osebe, ki živi kakovostno življenje. Otroka moramo 

usmerjati in spodbujati razvoj njegovih danosti, hkrati pa ga moramo naučiti 

prevzemanja odgovornosti zase in za svoja dejanja (Žorž, 2010). Spremembe načina 

življenja skozi čas povzročajo tudi spremembe v vzgoji. Sodobna vzgoja je tako bolj 

svobodna in omogoča večjo fleksibilnost pri izbiri vzgojnih stilov in oblikovanju 

medsebojnih odnosov. Sodobni pogledi na vzgojo so posledično popolnoma drugačni 

od tradicionalnih (Židan, 2004). 

Vzgoja pa je še posebej pomembna v zgodnjem obdobju otrokovega odraščanja. 

Otroci so takrat zelo radovedni in kažejo veliko željo po učenju. V tem obdobju 

posnemajo nas in svoje vrstnike. S staranjem pa ta človeška potreba pada, zato je še 

toliko bolj pomembno, da v otroštvu otokom omogočimo aktivno učenje z vzgojo, in  s 

tem pripomoremo k uresničitvi cilja vzgoje – izoblikovanju avtonomnega, 

odgovornega in samostojnega posameznika (Kren Obran, 1995). Ramovš (1990) se 

strinja, da je vzgoja najbolj pomembna v zgodnjem otroštvu in meni, da pripomore k 

temu, da se otrok že v zgodnjem otroštvu seznani s spoznanji in izkušnjami iz 

prejšnjih rodov, ki mu služijo kot osnova za nadgradnjo. 

Pomemben del vzgoje, zlasti v zgodnjem otroštvu, je socializacija. O socializaciji 

govorimo takrat, ko se otroci vzgajajo in izobražujejo v družbi ter s tem postanejo 

socializirani posamezniki na podlagi družbenih vrednot, norm in pravil. Bergant 

(1994) meni, da vzgoja temelji na dveh temeljnih vidikih pedagoškega procesa: na 

ljubezni in privzgoji čuta za dopustna oz. nedopustna dejanja v družbi. Pri tem se 

razlikuje v vzgojnih stilih ter je odvisna od časovnega obdobja. Vzgojni stili 
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predstavljajo način, s katerim vzgajamo otroke in jih bom natančneje predstavila v 

nadaljevanju magistrskega dela.  

3 VZGOJNI STILI 
 

3.1 Opredelitev vzgojnih stilov 

 

Vzgojni stil je sistem metod in vzgojnih sredstev, s katerimi starši poskušajo vzgojiti 

posameznika z določenimi lastnostmi. Vsak od staršev ima svoj unikatni vzgojni stil.  

Izbira vzgojnega stila je odvisna od naših stališč in vrednot, pa tudi od tega, kako 

pojmujemo posameznikov razvoj, kakšno avtoriteto zagovarjamo ter od načina 

kaznovanja in discipliniranja. Odvisno pa je tudi od tega, koliko svobode želimo nuditi 

otroku (Peček Čuk in Lesar, 2009). Ule (1993) dodaja še, da ima na izbiro vzgojnega 

stila vpliv tudi kultura, v kateri živimo in osebnostne lastnosti starša ali pedagoga. 

Pri izbiri vzgojnega stila mora vsak učitelj izbrati vzgojni stil, ki temelji na ljubezni in 

pozitivnem čustvenem odnosu do vzgajanca. Ko bo ta odnos vzpostavljen, bo otrok 

sledil zahtevam učitelja, saj si bo na tak način pridobil ljubezen in zaupanje. Hkrati pa 

bo učitelja spoštoval in bo zanj predstavljal avtoriteto (Kroflič,1997). Avtorici Peček 

Čuk in Lesar (2009) menita, da je avtoriteta nujna pri usmerjanju in discipliniranju 

otrok, katerih glavni cilj je, da posameznik ponotranji vzgojna načela in ravna v 

skladu z njimi. 

Vsak starš/pedagog uporablja kombinacijo različnih elementov vzgoje, zato poznamo 

več različnih opredelitev vzgojnih stilov, ki jih bom natančneje definirala v 

nadaljevanju magistrskega dela.  

Različni avtorji (Peček Čuk in Lesar, 2009, Kroflič, 1997, Cenčič 1989) vzgojne stile 

različno poimenujejo. V grobem pa ločijo:  

• represivni, avtokratski ali avtoritarni vzgojni stil,  

• permisivni vzgojni stil ali laissez-faire in  

• demokratični, interakcijski oz. avtoritativni vzgojni stil. 
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3.2 Represivni, avtokratski ali avtoritarni vzgojni stil 

 

Avtoritarna vzgoja izhaja iz klasične pedagogike in je v Sloveniji prisotna že od 19. 

stoletja. Značilna je za krščanski tip patriarhalne družine, ki temelji na prepričanju, da 

je otrok nepopoln in da je njegova narava pokvarjena. Po njihovo naj bi se otrok rodil 

z izvirnim grehom. Menili so, da je otrokovo dušo možno rešiti zgolj z represijo in trdo 

roko (Peček Čuk, Lesar, 2009).  

Avtorica Cenčič (1989) represivni vzgojni stil definira kot najbolj omejujoči in vzgojni 

stil, ki temelji na negativnih vzgojnih sredstvih, brez dvosmerne komunikacije in 

možnosti razvijanja partnerskega odnosa. Cilj tega vzgojnega stila je vzgojiti 

poslušnega posameznika, ki se vselej podreja avtoriteti. Avtoritarna vzgoja temelji na 

uveljavljanju moči, prisili, kaznovanju, agresivnosti in pretiranem omejevanju. Odnosi 

med otrokom in staršem / pedagogom so hladni in brezčutni. Tisti, ki vzgaja na 

takšen način pri otroku s kaznijo vzbuja strah (Hoffman, 1970). Žorž (2010), dodaja, 

da je takšen vzgojni stil koncept na prepovedih in zapovedih, s katerimi učimo otroka, 

kaj sme in kaj ne. Otroka na tak način učimo mehanizma pogojnega refleksa. 

Avtorica Lepičnik Vodopivec (2007) pravi, da morajo vzgajanci starše/pedagoge, ki 

zagovarjajo takšen vzgojni stil, brezpogojno spoštovati ter slediti vsem njihovim 

direktivam. V primeru kršenja pravil in nespoštovanja pa so lahko tudi fizično 

kaznovani. Običajno imajo starši / pedagogi že vnaprej določene cilje vedenja svojih 

otrok, ki jih želijo brezkompromisno doseči. Pri tem se ne ozirajo na individualne 

potrebe ali želje otrok. S tem dosežejo popoln nadzor nad vzgajanci. 

Avtorici Peček Čuk in Lesar, 2009 cilj avtoritarne vzgoje opredelita kot transfer 

moralnih pravil, norm, vrednot in sprejemljivih vedenj v družbi na vzgajance, s 

številnimi pravili, ki jim morajo vzgajanci brezkompromisno slediti. Gre za trdo in 

nepopustljivo vzgojo. Kroflič (1997) poimenuje takšen vzgojni stil kulturno-

transmisijski model moralne vzgoje in podobno kot avtorici Peček Čuk in Lesar 

(2009) pravi, da je glavna naloga tistega, ki vzgaja, uspešen prenos družbeno 

sprejemljivih norm in vrednot na vzgajanca. 

Pristaši avtoritarnega stila verjamejo v moč kazni in preprečevanja (Retuznik 

Bozovičar in Kranjc 2010). Starši/pedagogi, ki zagovarjajo takšen vzgojni stil, 
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otrokom postavljajo pravila in norme, ki so podkrepljene s kaznovanjem. Z 

uveljavljanjem pravil dosegajo želeno vedenje posameznika. Pravila postavljajo 

starši/pedagogi in se o njih z vzgajanci ne pogovarjajo. Tudi sicer med vpletenimi v 

tovrsten vzgojni proces vlada enosmerna komunikacija nadrejenega 

(starša/pedagoga). Staši/pedagogi imajo popoln nadzor nad otrokom, z njimi 

manipulirajo, jih kaznujejo in s tem tudi spodbujajo tekmovalnost med vrstniki. 

Rezultati takšne vzgoje so po navadi anksiozni, depresivni, prestrašeni in 

nesamozavestni posamezniki (Žorž, 2010).  

 

3.3 Permisivni vzgojni stil ali laissez-faire 

 

Permisivna vzgoja se je pojavila v začetku 20. stoletja, ko je prišlo do preobrata pri 

razmišljanju in razumevanju otroka. Do tedaj je veljalo, da je otrok nepopoln in da je 

njegova narava pokvarjena. Takrat pa so spoznali, da je otrokova narava dobra. V 

ospredje so postavili otroka in njegove potrebe. Jean-Jacques Rosseau je utemeljitelj 

permisivnega vzgojnega stila. Bil je prvi, ki je otroka in njegove potrebe postavil v 

središče vzgojnega procesa. Pravil je, da je človek po naravi dober in nepokvarjen, 

ter da ga kvari oz. pokvari družba, v kateri živi (Peček Čuk in Lesar, 2009). Menil je 

tudi, da je pravilno vzgojen posameznik tisti, ki ni pripadnik stanu in tisti, ki v drugih 

ljudeh vidi človeka in ne pripadnika stanu. Menil je, da to daje človeku pristnost in 

neizumetničenost (Devjak, 2005, str. 23). 

Pri takšnem vzgojnem stilu moramo otroku omogočiti svobodo in ga obvarovati pred 

vsemi potencialnimi nevarnostmi, ki bi lahko negativno vplivale na njegov razvoj. 

Poudarjene so otrokove razvojne potrebe, svoboda, nezahtevnost s strani 

staršev/pedagogov in nevsiljivi vzgojni pristopi (Peček Čuk, Lesar, 2009). Avtorica 

Cenčič (1989) razmišlja podobno in meni, da permisivni vzgojni stil uporabljajo 

učitelji, ki želijo učenca obvarovati pred vsemi potencialnimi težavami in želijo ustreči 

vsem njihovim potrebam. 

Zagovorniki permisivne vzgoje menijo, da je vsak otrok sposoben sam odločati in 

kontrolirati svoje vedenje. Zato so prepričani, da so kazni, prisile, norme in pravila 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Jana Zajc; MNENJA UČENCEV O VZGOJNIH STILIH IN AVTORITETI 

UČITELJEV V SODOBNI OSNOVNI ŠOLI 

 

8 

 

nepotrebni. Med staršem/pedagogom in vzgajancem naj bi vladal odprt in svoboden 

odnos, pri čemer ima vzgajanec veliko svobode in lahko sam odloča o svoji vzgoji 

(Kroflič, 1997). 

Starši/pedagogi, ki zagovarjajo permisivno vzgojo, želijo vzgojiti srečne, 

samoiniciativne in avtonomne posameznike. Rezultat takšne vzgoje pa je po navadi 

ravno nasproten. Pri permisivni vzgoji starši/pedagogi ne uveljavljajo svoje avtoritete 

tako, kot bi jo morali, zato so otroci tisti, ki usmerjajo starše/pedagoge. Vzgajancem 

starši/pedagogi nudijo vse, kar potrebujejo in si želijo: ljubezen, nenehno skrb, 

varujejo jih pred vsemi potencialnimi nevarnostmi in uporabljajo zgolj pozitivne 

vzgojne ukrepe. Avtor ta vzgojni stil povezuje z razvajenostjo otrok (Bergant, 1994). 

Ribič Hederih (2004) izpostavlja problem, zaradi katerega zagovorniki permisivne 

vzgoje dosežejo ravno nasprotno od želenega. Meni, da starši pri postavljanju ciljev, 

pravil in zahtev niso dovolj jasni ter odločni. Težavo pa vidi tudi v reakciji 

staršev/pedagogov, ki enkrat za določeno vedenje ukrepajo, naslednjič, ko se zgodi, 

pa se sploh ne odzovejo.  

Kroflič (1997) meni, da takšna vzgoja ne prinese želenih rezultatov. Velikokrat se 

namreč izkaže, da so rezultat takšne vzgoje nesamostojni, neustvarjalni, 

neavtonomni posamezniki, ki so narcistični, odvisni od zunanjih potrditev in 

upoštevajo pravila samo zato, da si pridobijo naklonjenost okolice (Kroflič, 1997). S 

tem se strinja tudi Žorž (2010), ki navaja, da otroci, ki jih vzgajajo zagovorniki 

permisivne vzgoje, odrastejo v egocentrične, zahtevne in splošno nezadovoljne 

posameznike, ki ne premorejo empatije. Avtorica Lepičnik Vodopivec (2007) pravi, da 

permisivna vzgoja rezultira neobvladljive in izsiljevalne posameznike, saj so navajeni, 

da jim starši/pedagogi vse želje in potrebe takoj izpolnijo. Opozarja pa tudi na šibko 

komunikacijo vseh, vpletenih v permisivni vzgojni proces. 

 

3.4 Demokratični, interakcijski oz. avtoritativni vzgojni stil 

 
Avtoritativni stil vzgoje je najnovejši in se je začel uporabljati v zadnjih desetletjih, z 

namenom nadgradnje pomanjkljivosti obstoječega permisivnega in avtoritarnega 
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vzgojnega stila (Kroflič, 1997). Izhodišča avtoritativnega vzgojnega stila segajo v 18. 

stoletje, saj je takrat filozof Immanuel Kant opredelil, da človek po naravi ni moralno 

bitje in da to postane šele z vzgojo (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Avtorji (Peček Čuk in Lesar, 2009, Cenčič, 1989, Jurič 2009 in Vec, 2011) se 

strinjajo, da je avtoritativni vzgojni stil najprimernejši za vzgojo otrok, saj omogoča 

dosego glavnih ciljev vzgoje – vzgojiti odgovornega, avtonomnega in samostojnega 

posameznika. Teh ciljev pa ne moremo doseči, niti z avtoritarnim, niti s permisivnim 

vzgojnim stilom. Avtorici Peček Čuk in Lesar (2009) še navajata, da avtoritativni 

vzgojni stil spodbuja sodelovanje posameznikov, omogoča razvijanje komunikacijskih 

spretnosti (pogajanja, sklepanja kompromisov), dobro vpliva na razvoj 

posameznikove samozavesti, spodbuja posameznikovo odgovornost in spoštovanje 

potreb drugih.  

Kroflič (1997) pravi, da morajo pri tem vzgojnem stilu starši/pedagogi otroka nagraditi 

in tudi kaznovati, saj s tem usmerjajo otroka in mu sporočajo, kaj je prav in kaj ne. 

Otroku morajo odločno in jasno povedati, kaj od njega pričakujejo, še vedno pa 

morajo z njimi imeti pozitiven, topel, ljubeč in čustven odnos. Pomembno je, da 

starši/pedagogi postavijo otrokom jasne meje in se jih tudi dosledno držijo. Otrok se 

bo le tako počutil varnega. Avtorici Peček Čuk in Lesar (2009) se strinjata, da je pri 

avtoritativni vzgoji pomembno kaznovanje ter dodajata, da je ključnega pomena 

disciplina. Pravita, da mora biti disciplina prisotna že takoj od otrokovega rojstva. 

Otroci se morajo podrediti moralnim pravilom, hkrati pa jim moramo pustiti dovolj 

svobode. Kazen nam pri tem pomaga, da dosežemo samodisciplino posameznika in 

krepimo njegovo odgovornosti. 

Kroflič (1997) navaja, da avtoritativni vzgojni stil temelji na čustveni povezanosti vseh 

vpletenih v vzgojni proces, zaupanju, spoštovanju in obojestranski komunikaciji, 

hkrati pa starši/pedagogi upoštevajo otrokovo mnenje in individualne razvojne 

potrebe posameznika. 

Z doslednim upoštevanjem načel avtoritativnega  vzgojnega stila dosežemo socialno 

kompetentne, moralno razvite, pozitivno čustveno razpoložene, samozavestne, 

samostojne, avtonomne in ogovorne posameznike (Peček Čuk, Lesar, 2009). 
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Ručigaj (2012) pa še dodaja, da bo otrok, ki je vzgojen z avtoritativno vzgojo, odrasel 

v odgovorno osebo, ki spoštuje druge, ceni sebe, dela dobro ter ceni vrednote, 

privzgojene s strani staršev. Takšen posameznik bo imel dobre odnose z drugimi 

ljudmi in se bo dobro znašel tudi v nepredvidljivih situacijah ter bo znal poiskati 

rešitve, ki mu bodo omogočale nadaljnje zadovoljno življenje. 

Do zdaj sem se v magistrskem delu osredotočila na vzgojo in vzgojne stile, ker pa je 

vzgoja tesno povezana z avtoriteto, ki daje staršem/pedagogom moč, da vzgajance 

vodijo v smeri želenega cilja, bom v nadaljevanju podrobneje predstavila avtoriteto in 

vrste avtoritete. 

 

4 AVTORITETA  
 

4.1 Opredelitev pojma avtoriteta 

 

Pojem avtoriteta izhaja iz različnih latinskih besed: »auctor« pomeni ustanovitelj, 

učitelj, svetovalec, vzor; »auctoritas« pomeni oblast, ugled, vpliv, veljavo; »auxilium« 

pa pomeni pomoč, podpora.  

V slovarju tujk (Travzes, 2002) ima pojem avtoriteta več pomenov. Pomeni lahko 

ugled, veljavo oz. vpliv, ki izhaja iz duševne ali moralne premoči; oblast - (pre)moč in 

veljavnost; figurativno veljak, vplivna oseba ali priznan strokovnjak. Iz te opredelitve 

lahko vidimo, da avtoriteta ne pomeni nujno samo nečesa grozečega, omejujočega 

ali zapovedujočega, vendar lahko pomeni, da je nekdo vpliven, ima ugled in veljavo. 

Avtorji (Gogala, 2005 in Winch, Gingell 2008) ločijo dva tipa avtoritete:  

• biti na poziciji avtoritete – biti na oblasti in imeti moč ter 

• biti avtoriteta. 

Biti na poziciji avtoritete pomeni, da si v nadrejenem položaju in imaš pravico, da 

podrejeni ugajajo in izpolnjujejo tvoje želje ter zahteve. Nadrejene osebe, ki so na 

določenem položaju, imajo tako pravico, da ukazujejo, zahtevajo in odločajo, medtem 
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ko imajo podrejeni dolžnost, da jih poslušajo in izpolnjujejo vse njihove zahteve. 

Rezultat takšne avtoritete je poslušen in ubogljiv posameznik (Haywood Metz, 1978). 

Biti avtoriteta pa pomeni imeti moč, ki jo posameznik dobi zaradi svojega znanja in 

vrednot. To se zgodi, ko nekoga spoštujemo in cenimo v takšni meri, da ga priznamo 

za človeka, ki je duševno in duhovno nad nami in posledično od njega želimo 

sprejemati znanje, spoznanja in vrednote. Avtoriteta je pomemben del objektivnega 

in kulturnega sveta in nam omogoča spoznavanje in osebno rast. Ker je avtoriteta po 

bogastvu kulturnosti nad našim duhovnim in duševnim razvojem, jo začutimo in 

prostovoljno priznavamo za avtoriteto (Gogala, 2005). 

V času klasične pedagogike in avtoritarne vzgoje je bil pedagog avtoriteta v obeh 

pomenih besede. Učenci so bili v podrejenem položaju in so se držali želja, zahtev in 

navodil učiteljev, ki so bili njihovi nadrejeni. Pozicijsko avtoriteto pa jim je omogočalo 

znanje, ki naj bi ga predajali na učence. Sodobni pogledi na takšen način vzgoje in 

avtoritete so precej kritični in menijo, da tovrstno vsiljevanje svojih pogledov na svet, 

zahtev in podrejanja, niso sprejemljivi, saj lahko povzročijo psihološko škodo. 

Sodobna pedagogika namreč zagovarja kritično mišljenje, avtonomnost in 

samostojnost. Učitelj ima tako vlogo spodbujevalca učencev, razvijanja potencialov 

učencev in posredovanja učne snovi, na način, ki je učencem blizu (Ilič, 1980). 

Kroflič (1997b) avtoriteto opredeli kot neenakovreden odnos, v katerem nadrejeni 

(starš/pedagog) vodi, usmerja in teži k temu, da podrejeni (vzgajanci) ponotranjijo 

norme, pravila in vrednote, ter jih vzamejo za svoja. Avtoriteta po njegovo pomeni 

moč, s pomočjo katere vplivamo na druge brez uporabe prisile. Učitelj tako vodi, 

usmerja in disciplinira otroka in s tem teži k temu, da posameznik ponotranji vsebino 

vzgoje in jo sprejme za svojo. Andolšek (2003) avtoriteto opredeli podobno. Meni, da 

je avtoriteta legitimna moč, ki temelji na socialnem konsenzu o voljnem podrejanju 

nosilcu družbene moči. Posameznik se po njeno podredi družbenim normam in se 

ravna v skladu z navodili nadrejenega, ki ima prevlado moči. Avtoriteto pa vidi tudi 

kot vir družbene moči, s pomočjo katere se oblikujejo družbene norme in sankcije, ki 

omogočajo podrejenim varnost, stabilnost in koordinirano delovanje.  
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Pozicijska avtoriteta naj bi bila učiteljem dodeljena že zaradi njihove narave dela. 

Učitelji morajo izpolniti vzgojne in izobraževalne cilje, kar dosežejo tako, da 

vzgajance vodijo, oni pa ubogajo, jim sledijo in izpolnjujejo njihova pričakovanja. 

Učitelj naj bi imel avtoriteto, ki mu je dodeljena zaradi znanja, izkušenj in 

sposobnosti. Avtoriteto naj bi si pridobil predvsem zaradi vloge in položaja, ne pa 

zaradi osebnosti. Kako učinkovita bo učiteljeva avtoriteta, pa je odvisno predvsem od 

tega, kako bo učitelj uveljavljal svojo avtoriteto in tudi, kakšno osebnost ima (Peček 

Čuk in Lesar, 2009).   

Blais, Gauchet in Ottaw (2011) menijo, da je avtoriteta v procesu vzgoje nujna, saj 

otroku omogoča socializacijo in je posrednica med individualnim in kolektivnim. 

Poudarjajo pa, da imajo sodobni učitelji veliko manj pozicijske avtoritete, kot so jo 

imeli včasih, ko jim je bila pozicijska avtoriteta avtomatsko dodeljena. Avtorji govorijo 

o t. i. »krizi avtoritete«, ki pomeni krizo norm in vrednot, ki je učiteljem nekoč 

podeljevala avtoriteto. 

Avtoriteta je v vzgoji nujno potrebna. Pomembno pa je, da izberemo takšno obliko 

avtoritete, ki bo otrokom omogočala optimalen razvoj, svobodo ter avtonomnost in 

samostojnost, ki sta primarna cilja vzgoje (Kroflič, 1997b). Poznamo štiri različne 

modele avtoritete: 

• apostolska avtoriteta,  

• Kantova avtoriteta »čistega« uma,  

• Rousseaujeva prikrita avtoriteta in 

• samoomejitvena avtoriteta. 

Natančneje jih bom predstavila v nadaljevanju magistrskega dela. 

 

4.2 Vzpostavljanje avtoritete 

 

Eden izmed ciljev vzgojnega delovanja je vzpostavitev avtoritete. Učenci morajo 

učitelju dodeliti avtoriteto zaradi njegovega znanja. Kot osebo ga morajo spoštovati 
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zaradi njegovih ravnanj. Avtoriteto si mora učitelj pridobiti s transfernim razmerjem z 

učencem. Učitelj mora biti pri svojem delu v nadrejenem položaju. Učencem mora 

postaviti meje in mora svojo avtoriteto graditi na kakovostnem poučevanju in dobrih 

odnosih z učenci. Učitelj, ki ima avtoriteto, bo imel v razredu učence, ki bodo sledili 

njegovim navodilom, učitelj bo učno uro izvedel kot je načrtoval, pri njegovih urah pa 

bo vladala prijetna razredna klima. Ali ima učitelj avtoriteto, lahko hitro ugotovimo, če 

opazujemo obnašanje učencev. Pomembno pa je, da avtoritete ne gradimo na 

grožnjah in strogem kaznovanju. Učenci takšnih učiteljev ne spoštujejo in se jih bojijo 

(Kovač Šebart in Krek, 2005).   

Pomembno je, da na avtoriteti gradimo od prvega dne svojega delovanja v šolskem 

prostoru. Pomemben bo naš prvi vtis, ki ga bomo pustili pri učencih. V razred 

moramo vstopiti samozavestno, pozitivno in odločno. Tudi če smo pod stresom, 

moramo ostati mirni in učno uro izpeljati suvereno. Učenci si bodo namreč hitro 

ustvarili prvi vtis o nas in ga bodo kasneje težko spremenili. Pomembno je, da učno 

uro do potankosti načrtujemo in se nanjo dobro pripravimo. Učencem moramo jasno 

sporočiti, kakšna so naša pričakovanja. Priporočljivo je, da se učitelj skupaj z učenci 

dogovori o razrednih pravilih, ki bodo veljala tekom izvedbe pouka. Dogovoriti se 

morajo predvsem o:  

- zamujanju in odsotnosti, 

- odnosih z učiteljem, 

- splošnih pravilih vedenja, 

- odnosu do šolskega dela in 

- sankcijah, ki sledijo v primeru kršenja pravil (Pšunder, 2011). 

Priporočljivo pa je tudi, da učitelj dobro načrtuje vodenje razreda in se jih bo držal 

celo šolsko leto. Razmisliti mora o tem, kako bo poučeval in s katerimi pedagoškimi 

pristopi bo dosegel želeno vedenje, na kakšen verbalen in neverbalen način bo 

kontroliral razred, kako in kdaj bo nagrajeval, kako in kdaj bo reagiral na neprimerno 

vedenje ter kako bo fizično uredil razred (Chaplain, 2003). 
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Vse tovrstne priprave bodo učitelju olajšale njegovo delovanje v šolskem prostoru in 

mu omogočile osnovne pogoje, da vzpostavi avtoriteto. Ponovno bi rada poudarila, 

da je eden izmed ključnih faktorjev pri vzpostavljanju učiteljeve avtoritete ravno prva 

interakcija z učenci.  

Marzano in Marzano (2010) menita, da je pri vzpostavljanju avtoritete pomembno 

tudi to, da učitelj z učenci gradi na odprtih in zaupnih odnosih. Učitelj mora učence 

spoštovati in jim pokazati, da mu je mar zanje. Učenci, ki bodo čutili, da se učitelj 

trudi, jim prisluhne, je zaupljiv in jim želi dobro, bodo učitelja spoštovali in jim bo 

predstavljal avtoriteto. Tak učitelj ne bo imel težav z vodenjem razreda in 

opravljanjem svojega poslanstva. Avtorja poudarjata, da mora učitelj v podobnih 

situacijah reagirati podobno, saj je neprestano pod drobnogledom učencev. Če bodo 

učenci čutili, da jim je učitelj naredil krivico, pri njih več ne bo spoštovan in ne bo imel 

avtoritete.  

 

4.3 Modeli avtoritete 

 

4.3.1 Apostolska avtoriteta  

 

Apostolska avtoriteta izhaja iz krščanstva in je bila prisotna v patriarhalni vzgoji do 

20. stoletja. Pojavlja se pri represivno-avtoritarnem vzgojnem stilu. Neposredno je 

povezana s Svetim pismom, kjer apostole opisujejo kot osebe, ki so od Boga prejele 

poseben položaj in z njim posebno avtoriteto ter poslanstvo, da širijo verski nauk 

med ljudi. Jezus naj bi naključno izbranim posameznikom podelil božje pooblastilo in 

z njim moč. Sprejetje tovrstne avtoritete je tako stvar posameznikove vere in 

pokorščine. V sodobnem jeziku to pomeni, da je takšna avtoriteta iracionalna in 

pozicijska, odvisna pa je od vnaprej določenega hierarhičnega položaja med Bogom, 

apostoli in verniki. Apostoli so v tem razmerju v nadrejenem položaju, verniki pa so 

ubogljivi in poslušni podrejeni (Kroflič, 1997b).  

V patriarhalni družini ima glavno besedo in moč oče. Vsi člani družine morajo 

brezpogojno slediti njegovim navodilom in željam. Očetove zahteve so 
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brezkompromisne in dokončne. Otrok mora ponižno in brezpogojno ubogati, brez 

spraševanja o razlogih za očetove ukaze. Pojasnila naj bi bila po njihovo celo 

škodljiva za vzgojo. Vloga mame v takšni družini ni bistvenega pomena, saj je bila 

tudi ona podrejena očetu. Cilj takšne vzgoje je vzgojiti pridnega, ponižnega in 

ubogljivega posameznika, ki ne dvomi o kompetentnosti nadrejenega očeta / učitelja.  

Oče patriarhalne družine je ob vstopu svojega otroka v vzgojno-izobraževalne 

institucije, vso svojo moč in avtoriteto prenesel na vzgojitelje in učitelje. Tako so imeli 

vzgojitelji in učitelji vsa pooblastila in so vzgojno delovali podobno kot oče. Vzgoja v 

šoli je temeljila na prisili, nadzorom in kaznovanjem otrok. Takrat so vzgojitelji in 

učitelji kaznovali predvsem fizično – učitelji so učence lahko pretepali, jih poslali v 

oslovsko klop, jih zaničevali, psovali ter uporabljali druge žaljive in zaničljive opazke. 

Zagovorniki apostolske avtoritete so prepričani o svoji superiornosti, prisilo in 

nadvladi. Usmerjeni so v negativno in zagovarjajo kaznovanje. Menijo namreč, da 

otroci ničesar ne bodo storili pravilno, če ne bodo v to prisiljeni. Otrokom so 

postavljali norme in pravila, ki so se jih morali striktno držati, sicer so bili vselej 

kaznovani. Najpogosteje so kaznovali otroke iz revnejših družin. Pri tem so popoln 

nadzor nad otrokovim vedenjem prevzeli vzgojitelji ali učitelji. Čustva otrok so bila 

ignorirana ali zatirana in so bila nepomembna (Peček, Čuk in Lesar, 2009).  

 

4.3.2 Kantova avtoriteta »čistega« uma 

 

Kant je avtoriteto utemeljil v človekovem umu. Menil je, da lahko človek le z vzgojo 

postane človek. Velik pomen je dal disciplini in sprejemanju pravil, preko katerih naj 

bi otroka naučili misliti. Zagovarjal je, da le na tak način človek postane svoboden in 

zna uporabljati razum, kar je imenoval »čisti um«. Tak posameznik se zna odločati in 

presojati ter razvije lastno moralo, ki deluje avtonomno, brez vpliva čustev (Kant, 

1988). Po Kantu otrok ni ne dober ne slab. Pri njegovem odraščanju pa je 

pomembno, da ga discipliniramo ter preko zunanje prisile, drila in kazni, pripravimo 

da bo ponotranjil moralni zakon. Tak posameznik bo z vzgojo dosegel »čisti um« in 

postal dober človek (Salecl, 2010). 
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Kant je menil, da je pomembna posameznikova volja, ki jo moramo krepiti in 

posameznika spodbujati k uporabi razuma. To lahko dosežemo z odpravljanjem 

razvad, navajanjem otroka na delo, s spodbujanjem razvijanja delovnih navad, z 

izpolnjevanjem dolžnosti in z razvijanjem odgovornosti za posameznikova dejanja. 

Pomemben temelj moralne vzgoje pa je po njegovo tudi to, da otrok razvije čut 

dolžnosti. To pa lahko posameznik doseže na dva načina: 

• s podreditvijo želji drugega, ko je v primeru neupoštevanja želja drugih, kaznovan;  

• s podreditvijo razumu drugega - takrat, ko sam še ni sposoben presojati in mora 

ubogati navodila drugega. 

Menil je, da se bo posameznik na takšen način znal prilagoditi človeški družbi in bo 

hkrati znal poslušati svoj razum. Po Kantu je najpomembnejša jasna avtoriteta v 

začetnih fazah otrokovega razvoja, ki pa se mora sčasoma postopoma umikati. 

Po Kantu človek postane moralen šele takrat, ko razvije idejo o dolžnosti in zakonu. 

Na Kantov moralni subjekt vpliva vest, ki določa njegovo moralno delovanje. Govori 

namreč o zakonu svobode, ki je prisoten kot notranji moralni zakon in se vzpostavi 

preko posameznikovega podrejanja moralnim zakonom. Kant to razloži s 

kategoričnim imperativom, ko posameznik ravna v skladu z določenimi dolžnostmi 

notranjega moralnega zakona. Takšno ravnanje pa naj bi predstavljalo splošen 

vzorec ravnanja, ki temelji na tem, da moramo vedno ravnati tako, da ne 

prizadenemo ali škodimo drugemu. Hipotetični imperativ pa je prisoten, ko ob 

določenem ravnanju človek občuti ugodje (Salecl, 2010). Kant je menil, da učiteljeva 

avtoriteta temelji na zaupanju ali pa zunanji prisili, ki mora biti za vse enaka. 

Zagovarjal je prisilo, saj je menil, da je le preko uveljavljanja pravil mogoče oblikovati 

razum. Po njegovo naj bi vzgoja potekala v treh fazah:  

• vzreja, ki je prisotna v otrokovem zgodnjem otroštvu;  

• disciplina, ki je nujna za vsakega otroka ter  

• moralni trening, ki posamezniku omogoča kultivacijo, civilizacijo in moraliziranje 

(Salecl, 2010). 
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Kantova avtoriteta je torej temeljila na strožjih pedagoških pristopih. V nadaljevanju 

pa predstavljam Rousseaujevo prikrito avtoriteto, ki je nasprotje Kantovi avtoriteti. 

 

4.3.3 Rousseaujeva prikrita avtoriteta 

 

Model prikrite avtoritete izhaja iz 19. stoletja. Utemeljitelj Rousseau je menil, da so 

ljudje v naravnem stanju svobodni in da je njihova narava nepokvarjena. Človek se 

po njegovo rodi brez nagnjenosti k zlu. Zlo po njegovo nastane zaradi negativnih 

vplivov družbe. Zato je zagovarjal, da moramo otroka varovati in zaščititi pred vsemi 

potencialnimi negativnimi dejavniki okolja, saj bomo na tak način vzgojili moralnega 

posameznika (Kroflič, 2011). 

Rousseau se ne strinja z apostolsko avtoriteto, saj meni, da je neusklajena z 

otrokovo naravo in zato zavira naravno vzgojo, katere rezultat je družbeno sprejeti 

posameznik. Najpomembnejši se mu zdi popoln nadzor nad okolico, ki mora biti 

vedno varna. Vse potencialne nevarnosti moramo preprečiti in otroku navidezno 

pustiti čim več svobode. Dolžnost staršev je, da otroka od rojstva varujejo pred 

nevarnostmi in ga ne izpustijo izpod nadzora, dokler ne odraste. Pri takšnem modelu 

vzgoje gre za popolno podreditev otroka vzgojitelju. Tega pa otrok ne sme opaziti, saj 

bo v tem primeru učinek vzgoje izničen. Tak otrok bo, po Rousseauju, samo še 

ugovarjal vzgojitelju in se več ne bo pripravljen učiti (Peček Čuk in Lesar, 2009).  

Takšen tip vzgoje je bil še posebej prisoten v drugi polovici 20. stoletja, ko se je 

spremenil tip družinske socializacije, način delovanja šole in tudi kulturno okolje. Za 

to obdobje je značilna odsotnost očeta v vzgoji. Prevladoval je materinski tip vzgoje, 

ki je temeljil na pretiranem popuščanju in čustvenosti, hkrati pa se je izkazoval v 

nejasnih zahtevah in navidezni svobodi. Mame so z otroki vzpostavile zaprt čustven 

odnos, v katerem ni bilo prostora za koga drugega. Rousseau je menil, da morajo 

starši skrb za otroka in vzgojo popolnoma zaupati učitelju, hkrati pa morajo svojo 

avtoriteto prenesti na učitelja. To je bilo možno, ko je bil v družini glavni oče, nove 

oblike avtoritete pa tega transferja ne omogočajo. Kroflič poudarja, da se bo šola 

morala prilagoditi trenutnim vzgojnim stilom staršev. Šola mora učencem zagotoviti 
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varnost, potrebo po identifikaciji in podrejanju avtoritete drugega, ter potrebo po 

oblikovanju osebne identitete. Zato meni, da mora učitelj nujno biti avtoriteta (Kroflič, 

2002). 

Po Rousseauju mora imeti učenec vedno občutek, da je svoboden in se nikakor ne 

sme zavedati, da je pod neizprosnem in nenehnem učiteljevem nadzorom. Tak 

učenec mora vedeti, da je učitelj glavni. Rousseau je namreč menil, da otrok ničesar 

ne ve, ne zmore in ne pozna. Zato mora učitelj obvladati njegovo okolico in vplivati 

nanj po svoji volji. Otrok navidezno lahko počne kar hoče, vendar ne sme početi 

ničesar, kar ni v skladu z učiteljevimi željami (Peček Čuk in Lesar, 2009).  

 

4.3.4 Samoomejitvena avtoriteta 

 

V postmoderni družbi se pogosto pojavlja vprašanje o tem, kakšen model avtoritete 

izbrati, da zadovoljimo individualne potrebe posameznika in ga hkrati vzgojimo v 

samostojnega, avtonomnega in odgovornega posameznika. To omogoča koncept 

samoomejitvene avtoritete, ki ga je utemeljil Kroflič. Pogosto pa se pojavlja tudi 

vprašanje, ali je svoboda ob avtoriteti sploh mogoča. Pojavlja pa se tudi dilema o 

tem, kako nekomu omogočiti svobodo, mu pri tem ukazovati in biti avtoriteta, ter 

obratno, kako biti svoboden, če se moraš avtoriteti brezkompromisno podrejati. To je 

eden izmed razlogov, da je postmoderna družba upirala avtoriteti in splošnim 

vzorcem pravilnega vedenja, ravnanja ter vrednotenja. Vzgoja pa brez avtoritete ni 

mogoča. Potlačeni učinki avtoritete, dajejo namreč ravno nasprotne rezultate - 

izkažejo se za še močnejše in škodljivejše.  

Lacan in Miller (1988) opredelita »izvorni manko« kot lastnost, ki otroku omogoča 

svobodo in ga hkrati podredi avtoriteti. Tako po njegovo o podreditvi avtoriteti ne 

odloča nadrejeni, temveč otrok. Avtoriteta služi kot zapolnitev subjektovega manka in 

težnje po podrejanju. Dojenček tako svoj fiziološki primanjkljaj kaže kot potrebo po 

varnosti in ljubezni, kasneje pa kot potrebo po samostojnosti. Otroku moramo v 

zgodnjem otroštvu omogočiti podreditev avtoriteti. Avtor meni, da vzgoja brez 

avtoritete ni možna, hkrati pa ni tako neizprosna, da bi onemogočala svobodo. Otrok 
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bo zahtevo, naj se odloči svobodno, brez vseh omejitev ali zahtev, sprejel kot ukaz in 

si na takšen način postavil avtoritetno omejitev. 

Podobno je razmišljal tudi Kant (1988), ki je menil, da mora biti pri vzgoji vselej 

prisotna tudi avtoriteta. Učitelj mora otrokom predstavljati le začasno avtoriteto, ki jo 

morajo otroci preseči z iskanjem lastne subjektivnosti in razvijanjem lastne avtoritete 

uma. Avtoriteto mora posredovati tako, da jo bodo lahko čimbolj ponotranjili. Otrok se 

mora odreči zunanji avtoriteti. 

Kohlberg (v Kroflič 1999) poudarja, da moramo pri otrocih razvijati vse potenciale, ki 

jim omogočajo vedno težavnejše moralno presojanje, pri tem moramo vse otrokove 

odnose do soljudi tretirati kot moralne. Meni, da je z avtoriteto in razvojem kognitivnih 

sposobnosti tesno povezan razvoj moralnega presojanja, zato lahko do določene 

mere z vzgojo dosežemo razvoj otrokovega moralnega presojanja. Pri uveljavljanju 

zunanje avtoritete pa moramo paziti, saj lahko pretirana zunanja avtoriteta ovira 

proces ponotranjenja moralnih pravil. 

Kroflič (1997) samoomejitveno avtoriteto opredeli kot začasno obliko avtoritete, ki 

temelji na postopnem umikanju moči nosilca avtoritete in krepitvi posameznikove 

subjektivnosti. Ta avtoriteta je prisotna v postmoderni vzgoji. Cilj vzgoje ni nadvladati 

otrok, temveč otrokom pustiti svobodo in možnost samoodločanja. Vloga odraslih pa 

je, da otroke varujejo pred slabimi odločitvami, ki so posledica neizkušenosti in 

neznanja, hkrati pa jih morajo spodbujati pri osebnostnem razvoju, jim nuditi ljubezen 

in jih brezpogojno sprejemati. Ko otrok odraste in pomoči pri odločanju ne potrebuje 

več, mu moramo dopustiti, da se odloča samostojno. Starostne meje, kdaj bo 

posameznik zmožen samoodločanja in več ne bo potreboval avtoritete, ni. Odvisna je 

od presoje vzgojitelja. Za določene stvari je opredeljena s polnoletnostjo, ki prinaša 

kazensko odgovornost posameznika za svoja dejanja. Cilj vzgoje s samoomejitveno 

avtoriteto je avtonomen, samostojen in odgovoren posameznik.  

Učitelji morajo delovati demokratično, kar pomeni, da morajo skupaj z učenci 

oblikovati norme in pravila. Svojo zahtevo po spoštovanju pa morajo utemeljiti in jim 

hkrati dopustiti, da sprejemajo drugačna stališča. Učenci se morajo podrediti 

moralnim normam in s tem sprejeti vedenjske vzorce in moralna načela, ki 
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pripomorejo k vzgoji avtonomnega, kritičnega in odgovornega posameznika. Učitelji 

morajo učence vseskozi spodbujati, da kritično razmišljajo in svoje stališče tudi 

argumentirajo. Le tako bodo dosegli, da bodo učenci znali kritično vrednotiti moralne 

norme (Kroflič, 1999). 

Kroflič (1997) opredeli naslednja načela samoomejitvene avtoritete: 

• Naloga avtoritete je, da temelji na vzpostavitvi čustveno stabilnega in pozitivnega 

odnosa med otrokom in vzgojiteljem, hkrati pa mora otroku omogočiti primarno 

identifikacijo. 

• Avtoriteta simbolne zahteve, ki je racionalno utemeljena in omogoča psihofizični 

razvoj, mora zamenjati pozicijsko avtoriteto. 

• Spodbujati moramo socializacijo otrok med vrstniki in ostalimi ljudmi. 

• Razvijati moramo potenciale, ki otrokom omogočajo moralno razsojanje. 

• Otroke moramo spodbujati pri samostojnem iskanju etičnih rešitev in s tem krepiti 

njihovo moralno in mišljenjsko osamosvajanje. 

• Temeljev moralnosti ne smemo iskati v stalnih oblikah vedenja, ki temeljijo na 

avtoriteti navade, temveč moramo skupne interese iskati v vsaki novi situaciji. 

• Moralno vzgojeni otroci bodo prepoznali in razumeli težave manipulacije in 

avtoritarne ujetosti, zato se ji bodo uprli. Živeli bodo svobodno, pri tem pa ne bodo 

omejevali svobode drugega.  

Kant je zagovarjal, da mora vzgoja temeljiti na oblikovanju odnosa med učencem in 

učiteljem, ki temelji na postopnem umikanju avtoritete učitelja. Učitelji po njegovo 

morajo stremeti k razvijanju učenčevega uma in moralnega razsojanja. Glavni cilj 

vzgoje opredeli kot oblikovanje posameznika, ki: 

• je moralno avtonomen,  

• je odločen, pogumen in razumen ter 

• uporablja svoj razum in pri razsojanju upošteva kategorični imperativ (Peček Čuk 

in Lesar, 2009). 
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Avtoritativni vzgojni stil omogoča dosego vseh zgoraj navedenih vzgojnih ciljev. Vsak 

dober učitelj bi tako moral delovati po principih samoomejitvene avtoritete in vzgajati 

po načelih avtoritativnega vzgojnega stila. Avtoritativni vzgojni stil, za razliko od 

apostolskega in permisivnega vzgojnega stila, omogoča: 

• spodbujanje odgovornosti,  

• notranjo motivacijo za sodelovanje,  

• neodvisnost od vzgojitelja,  

• razvoj osebne moči, 

• potrebo po zunanjem vrednotenju, 

• krepitev posameznikove samozavesti, 

• razvoj sposobnosti odločanja, 

• odgovorno vedenje in upravljanje samega sebe, 

• zmožnost sklepanja kompromisov in pogajanja ter 

• sodelovanje in razvijanje spoštovanja do drugega. 

Učitelji morajo učencem postaviti meje in se jih dosledno držati. Učence morajo 

pripraviti na to, da se bodo zavedali vplivov drugih, ki lahko na njihovo delovanje v 

družbi vplivajo pozitivno ali negativno. Učitelji morajo biti z učenci v nenehni 

interakciji in mu nuditi svobodo vedenja v okviru zastavljenih mej. Zaželeno je, da so 

učenci vključeni pri oblikovanju mej. Učitelji naj bi učence vključili v proces pisanja 

pravil in jih spodbudili, da prelagajo in argumentirajo svoja stališča. Treba je določiti 

tudi posledice, ki sledijo v primeru prestopa meja. Učitelj mora znati razjasniti, 

presojati in načrtovati. Učencu mora znati pojasniti, zakaj njegovo vedenje ni 

sprejemljivo in poiskati način za odpravljanje neželenega vedenja. Učenec bo 

sčasoma prevzel popolno odgovornost za svoja dejanja. Pomembno je, da ima ob 

sebi aktivnega učitelja, ki je prijazen, dosleden, dostopen, razumevajoč in hkrati strog 

ter zahteven. Učitelj, ki deluje v skladu s tem vzgojnim stilom potrebuje veliko 

energije, saj je takšen vzgojni proces zelo zahteven. Od učitelja zahteva, da se 
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odziva na različne situacije v razredu in jih tudi primerno obravnava. Osredotočiti se 

mora na vsakega posameznika posebej. Upoštevati mora otrokovo fazo razvoja in 

premisliti, kako bo spodbujal posameznikov razvoj. V primeru kršenja pravil mora 

poiskati najprimernejše vzgojno sredstvo, da pri posamezniku doseže željeno. 

Odločitev mora biti vselej premišljena in argumentirana. V proces reševanja 

morebitnih konfliktov, mora vključevati tudi učence. Učenci se ob tem učijo procesa 

konstruktivnega reševanja problemov, pa tudi primerne komunikacije in 

argumentiranja svojega stališča na ustrezen način. Te izkušnje so neprecenljive, saj 

jim omogočajo osebno rast in samostojno reševanje konfliktov v bodoče. Učiteljeva 

vloga v vzgojno-izobraževalnem procesu je pomembna in zahtevna, saj od njega 

zahteva popolno predanost delu in spoštljivo vstopanje v pedagoški odnos. Velik 

izziv pa učitelju predstavlja tudi dejstvo, da ima v razredu ogromno različnih otrok, z 

najrazličnejšimi karakterji, osebnostnimi lastnostmi in odzivi na različne dejavnike. 

Dobro mora opazovati učence in pri obravnavi posameznika upoštevati vse njegove 

specifike, da lahko vselej deluje v korist posameznika (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Vsak učitelj je pri opravljanju svojega poklica avtonomen, kar pomeni, da ravna v 

skladu s svojimi prepričanji. Kako bo deloval v razredu, je odvisno od njegove 

osebnosti in njegovih pogledov na vzgojo, s tem pa je povezana tudi izbira modela in 

tipa avtoritete. V nadaljevanju magistrskega dela bom podrobneje predstavila tipe 

avtoritete, ki so prisotni v šolskem prostoru. 

 

5 TIPI AVTORITETE 

 

Avtorji Wubbels, Brok, Tartwijk in Brekelmans (2005) ločijo osem tipov učiteljeve 

avtoritete: 

• direktiven učitelj,  

• avtoritativen učitelj,  

• toleranten in avtoritativen učitelj,  
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• toleranten učitelj,  

• negotov in toleranten učitelj,  

• negotov in agresiven učitelj,  

• represiven učitelj in 

• garaški učitelj. 

Vse naštete tipe avtoritete učiteljev natančneje predstavljam v nadaljevanju.  

 

 
5.1 Direktiven učitelj 

 

Avtorji Brekelmans, Levy in Rodrigues (1993) direktivnega učitelja opišejo kot dobro 

organiziranega učitelja, ki ima natančno strukturiran pouk in vselej vse obveznosti 

konča v predvidenem časovnem roku. Pri svojem delu daje glavni poudarek učni 

snovi, interesi učencev pa mu niso toliko pomembni. Učne cilje ima vselej do 

potankosti načrtovane in jih običajno tudi doseže. Pomembni so mu rezultati in učni 

dosežki. Od učencev ima visoka pričakovanja in standarde. Pri svojem delu je strog 

in zahteven, le občasno je do učencev prijazen in razumevajoč. Komunikacija učitelja 

je večinoma enostranska. Če učenci ne dosegajo želenih ciljev, se občasno tudi 

razjezi. Jasno jim da vedeti, da od njih pričakuje delo in učenje.  

Tudi avtorji Wubbels, Brok, Tartwijk in Brekelmans (2005) direktivnega učitelja 

opišejo podobno. Direktiven učitelj po njihovo učne ure do potankosti načrtuje, pouk 

izvaja večinoma frontalno, učne cilje pa običajno vedno dosega v predvidenih 

časovnih rokih. Z učenci ima strog in formalen odnos, le občasno je do njih prijazen 

in razumevajoč. Sicer pa daje glavni poudarek učni snovi in učnim dosežkom. 

Učence, ki motijo pouk, večkrat opozori in jih poudari. To jih običajno odvrne od 

motenja pouka.  

Stephens (1974) poudari tri načela, ki jim sledi direktiven učitelj: 

• zagotovitev pogojev, ki omogočajo učenje; 

• razvoj spretnosti in odzivov učencev ter 
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• jasne usmeritve in spodbude učencev, da dosežejo želene cilje – pomembna je 

povratna informacija pri preverjanju znanja. 

Direktiven učitelj je torej učitelj, ki mu je v prvi vrsti pomembno, da natančno 

strukturira pouk in s tem v določenem časovnem obdobju doseže vse učne cilje. 

Pomemben mu je učni uspeh, ne pa tudi interesi učencev. Odnosi med učenci in njim 

so hladni, formalni in na distanci. Pouk izvaja večinoma rutinsko, pri čemer so učenci 

večinoma pasivni. Nove oblike in metode dela se mu ne zdijo pomembne. Če ne 

poteka vse tako, kot si zamisli, postane nestrpen in napet. 

 

5.2 Avtoritativen učitelj 

 

Brekelmans, Levy in Rodrigues (1993) menijo, da je avtoritativnemu učitelju 

pomembno, da pouk prilagodi učencem, ki jih poučuje in poskuša učno snov 

učencem predati na čimbolj zanimiv način. Razredna klima avtoritativnega učitelja je 

prijetna in sproščena. Pri svojem delu največkrat uporablja frontalno razlago, vendar 

se trudi uporabljati tudi druge oblike in metode dela. Do učencev ima odprt in zaupen 

odnos. Velik pomen daje interesom in željam posameznikov. Pri oblikovanju pravil 

sodelujejo tudi učenci, ki lahko predlagajo in argumentirajo pravila. Učitelju je 

pomembno, da pouku sledijo in so vanj aktivno vključeni vsi učenci. Med učenci je 

avtoritativen učitelj, za razliko od direktivnega, priljubljen in spoštovan. Tudi učni 

dosežki so pri avtoritativnem učitelju boljši kot pri direktivnem. 

Avtroji Wubbels, Brok, Tartwijk in Brekelmans (2005) avtoritativnega učitelja opišejo 

kot učitelja, ki so mu pomembni dobri medsebojni odnosi in interesi posameznikov. 

Poudarjajo, da ima avtoritativen učitelj prijetno, sproščeno in delovno razredno klimo, 

ki prinaša dobre rezultate. Učenci sledijo učni uri učitelja, saj so seznanjeni s pravili 

in posledicami, ki sledijo v primeru kršenja pravil. Učitelja spoštujejo in mu ne 

ugovarjajo. Pouk avtoritativnega učitelja je zanimiv in dobro načrtovan. 

Stratford (2014) meni, da avtoritativnega učitelja odlikujejo naslednje lastnosti: 

• odprt odnos,  
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• prijazen pristop do učencev, 

• jasno določene meje, 

• dober motivator, 

• dobra interakcija z učenci ter 

• spoštljiv odnos do vseh vpletenih v vzgojno-izobraževani proces. 

Avtoritativen učitelj je torej učitelj, ki za razliko od direktivnega, gradi na zaupnih in 

odprtih odnosih. Učencem vseskozi sporoča, da jih spoštuje, ceni ter da mu je mar 

zanje. Velik poudarek daje interesom učencev. Med učenci je priljubljen, saj čutijo, da 

je svojemu delu predan in ga opravlja z veseljem. Pomemben mu je celosten razvoj 

učenca, za razliko od direktivnega učitelja, ki daje največji pomen dosežkom in 

ocenam. 

 

5.3 Toleranten in avtoritativen učitelj 

 

Toleranten in avtoritativen učitelj velja za idealni tip učitelja, ki si ga v razredu želi 

tako stroka kot tudi učenci. Učitelj ima z učenci vzpostavljene zelo zaupne in odprte 

odnose. Takšen učitelj z veseljem in delovno vnemo opravlja svoje delo. V razredu 

preprosto uživa in mu delo nikoli ni odveč. Razredna klima takšnega učitelja je 

sproščena, spodbudna in omogoča dosego najvišjih ciljev. Običajno mu ni treba 

uveljavljati pravil vedenja, saj ima pri pouku vzpostavljene pogoje, ki omogočajo 

dobre pogoje za delo. Učenci dosegajo visoke cilje, nad delom učitelja pa običajno 

nimajo pripomb. Takšen učitelj je med njimi zelo priljubljen (Brekelmansu, Levyu in 

Rodriguesu, 1993). 

Wubbels, Brok, Tartwijk in Brekelmans (2005) pa tolerantnega in avtoritativnega 

učitelja opisujejo kot učitelja, ki pri učencih razvija odgovornost in svobodo pri 

izražanju. Učenci radi prihajajo k pouku takšnega učitelja, saj uporablja zanimive 

oblike in metode dela, kar jih dodatno motivira in pritegne njihovo pozornost. 
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Tolerantni in avtoritativni učitelj ima z učenci še tesnejše odnose od avtoritativnega 

učitelja. Pri pouku se rad tudi malo pošali. 

Če povzamem, je toleranten in avtoritativen učitelj primer odličnega učitelja, ki je 

toleranten, hkrati pa ima tudi avtoriteto. Svoje delo opravlja z veseljem, kar čutijo tudi 

učenci, ki radi prihajajo k pouku. Učne ure strukturira tako, da so zanimive in 

omogočajo aktivno vključevanje učencev. Odnose z učenci ima zelo zaupne in 

dobre, zato je tudi zelo priljubljen med njimi. Njegov način dela pa je popolnoma 

drugačen od negotovega, negativnega, represivnega in agresivnega učitelja, ki jih 

bom predstavila v nadaljevanju tega poglavja.  

 

5.4 Toleranten učitelj 

 

Toleranten učitelj učencem dopušča ogromno svobode. Učenci lahko vplivajo na 

strukturo učne ure. Učitelj daje velik poudarek njihovim interesom in jim dopušča tudi 

tisto, česar ne bi smel. Zato ima velike težave z vzpostavljanjem avtoritete in 

discipline v razredu. Vodenje razreda mu predstavlja velik izziv. Običajno v razredu 

vlada prijetna in sproščena razredna klima, ki je na trenutke zmedena. Pouk 

takšnega učitelja poteka večinoma tako, da na začetku ure razloži snov, kasneje pa 

učenci samostojno rešujejo naloge. Težava takšnega učitelja je tudi ta, da učencem, 

ne pove, kakšna so njegova pričakovanja (Brekelmans, Levy in Rodrigues, 1993). 

Avtorji Wubbels, Brok, Tartwijk in Brekelmans (2005) pojasnijo, da se toleranten 

učitelj od tolerantno avtoritativnega učitelja razlikuje predvsem po količini svobode, ki 

jo dopušča učencem. Toleranten učitelj dopušča učencem bistveno več svobode, saj 

dopušča, da učenci vplivajo na potek in vsebino učne ure. Tempo učenja prilagodijo 

svojim sposobnostim. Toleranten učitelj ima na trenutke nered v razredu. Za 

tolerantnega učitelja je značilno, da želi biti z vsemi v dobrih odnosih in se nikomur 

ne želi zameriti. 

Glavna težava tolerantnega učitelja je torej ta, da pretirano popušča. Učenci zato z 

njim zlahka manipulirajo in ga odvrnejo od zastavljenega načrta za poučevanje. To 
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velikokrat povzroči nered v razredu. Toleranten učitelj pa je popolnoma nasproten 

represivnemu učitelju, ki vse pobude in interese učencev zatre takoj na začetku.  

 

5.5 Negotov in toleranten učitelj   

 

Negotov in toleranten učitelj v razredu ne deluje kot vodja. Pouk ima slabo načrtovan 

in strukturiran. Večina učencev ga ne posluša in ne sledi pouku. Učitelj je pripravljen 

sodelovati in tudi učencem, ki motijo pouk, ponovno razložiti snov. Pri pouku vladata 

nered in slaba razredna klima. Običajno poteka pouk tako, da večina učencev počne 

stvari, ki niso vezane na pouk: igrajo igrice, delajo domače naloge drugih predmetov, 

klepetajo in podobno, učitelja poslušajo pa le nekateri učenci. Učitelj učence, ki 

motijo, ne sankcionira, temveč jih ignorira ter glasno in hitro nadaljuje z razlago. 

Učitelj nima jasno določenih mej, zato učenci ne vedo, kaj pričakuje od njih. Na 

kršitve pravil se odziva različno: včasih se odzove takoj, spet drugič pa ignorira. Pouk 

takšnega učitelja ni produktiven. Učiteljeva pričakovanja od učencev pa so minimalna 

(Brekelmans, Levy in Rodrigues, 1993). 

Avtorji Wubbels, Brok,Tartwijk in Brekelmans (2005) negotovega in tolerantnega 

učitelja opišejo kot učitelja, ki je sicer sposoben sodelovanja, vendar ne deluje kot 

pravi vodja. Njegove ure so slabo načrtovane in običajno niso izpeljane do konca. 

Tak učitelj tolerira nered v razredu in se običajno niti ne trudi, kaj spremeniti. Na prvi 

pogled je videti, kot da med učiteljem in učenci vlada tihi dogovor, da lahko počnejo 

kar želijo. Večina učencev preživi takšne šolske ure na telefonu, igra igrice ali pa dela 

domačo nalogo za druge predmete. Učitelj tovrstnih vedenj nima za provokacijo, saj 

jih ignorira in ne glede na disciplinsko stanje v razredu, razlaga naprej. Običajno 

učitelj gleda proti tabli in le redko vzpostavi očesni stik u učenci. 

Negotov in toleranten učitelj ima vpliv avtokratskega stila poučevanja. Trudi se, 

vendar se zdi, da mu nič ne uspeva. Snov razlaga ne glede na disciplinsko stanje v 

razredu. Avtoriteta takšnega učitelja je minimalna, glavni učinek njegove avtoritete je 

le ta, da učenci ne zapustijo razreda. Učitelj učencem pušča neomejeno svobodo, 

kar je podobno kot pri modelu prikrite avtoritete vzgojnega okolja. Svojega dela ne 
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opravlja profesionalno, saj ne deluje v skladu niti z osnovnimi pedagoškimi principi 

(Wubbels, Brok,Tartwijk in Brekelmans, 2005). 

 

5.6 Negativen in agresiven učitelj 

 

V razredu negativnega in agresivnega učitelja vlada agresivni nemir. Učitelj in učenci 

so med seboj negativno nastrojeni in deluje, kot da med njimi vlada sovraštvo. 

Nenehno so v konfliktu, ki se običajno stopnjuje. Učenci izkoristijo vsako priložnost, 

da motijo pouk. Učitelja pogosto izzivajo s smehom in kričanjem. Pogosto pa drugim 

učencem jemljejo njihovo lastnino. Učitelj se na to običajno odzove panično, nasilno 

in samovoljno. V navalu jeze velikokrat kaznuje večje število, običajno nedolžnih 

učencev. Tak učitelj ogromno časa porabi za vzpostavitev reda v razredu, vendar mu 

to ne uspeva. Učenje v takšnem razredu ni primarnega pomena. Učenci menijo, da je 

za kaotično stanje v razredu kriv učitelj (Brekelmans, Levy in Rodrigues, 1993).  

Negativen in agresiven učitelj večino pouka posveti reševanju konfliktov in 

vzpostavljanju reda v razredu. Ko želi učitelj razlagati učno snov, učenci vsako 

priložnost izkoristijo za to, da motijo pouk. Učiteljevi odzivi na kršenje pravil so 

impulzivni, panični in v afektu, kar povzroči še večje disciplinske težave. Učitelj se 

osredotoča predvsem na vzdrževanje discipline, zanimiv pouk pa je v drugem planu. 

Tak učitelj namreč meni, da se morajo učenci najprej primerno obnašati (Wubbels, 

Brok, Tartwijk in Brekelmans, 2005). 

Brok, Telli in Cakiroglu (2008) pa ugotavljajo, da učenci pri negativnih in agresivnih 

učiteljih dosegajo najnižje rezultate in so tudi najnižje motivirani za delo.  

Takšni učitelji so popolno nasprotje tolerantnim in avtoritativnim učiteljem. Razreda 

ne obvladajo in povzročajo ogromno škode, tako učencem, kot tudi sebi. Največjo 

težavo jim predstavlja avtoriteta, vzpostavitev le-te in disciplina. Glavni cilj učencev 

je, da se zabavajo in izkoristijo vsako priložnost, da motijo pouk. Takšen tip učitelja 

se povezuje z avtokratskim stilom poučevanja. V razredu vladata slaba klima in 

nered. Učenci ne vedo, kje so njihove meje in se pri pouku ne počutijo dobro. Učitelj 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Jana Zajc; MNENJA UČENCEV O VZGOJNIH STILIH IN AVTORITETI 

UČITELJEV V SODOBNI OSNOVNI ŠOLI 

 

29 

 

učencev ne zna omejiti in ne zna vzpostaviti dobre razredne klime (Wubbels, Brok, 

Tartwijk in Brekelmans, 2005). 

 

5.7 Represiven učitelj 

 

Učenci so pri pouku represivnega učitelja mirni, poslušni in ubogljivi. Brez 

ugovarjanja sledijo vsem učiteljevim navodilom, saj se ga bojijo. Tak učitelj, namreč, 

pretirano in jezno reagira na vsako malenkost, ki ga zmoti. Učence pa tudi pogosto 

kaznuje. Represiven učitelj ima dobro strukturiran pouk, vendar hkrati neorganiziran. 

V takšnem razredu vlada napeta, neprijetna in strah vzbujajoča klima. Učitelj pouk 

izvaja večinoma frontalno, in sicer tako, da predava, učenci pa so pri pouku pasivni – 

so tiho, poslušajo in delajo vse, kar jim učitelj naroči. Vse pobude in interese učencev 

pa zatre v kali (Brekelmans, Levy in Rodrigues, 1993). 

Represivnemu učitelju je pomembno, da učenci tiho sledijo vsem njegovim 

navodilom in da v razredu vlada stroga tišina. Velikokrat tak učitelj ponižuje učence 

ali pa je do njih sarkastičen. Njegove ure so zelo slabo izvedene. Običajno poteka 

pouk frontalno, le občasno pa tudi individualno – v tišini. Učitelj običajno ni pripravljen 

sodelovati z učenci in jim pomagati. Snov običajno razloži le enkrat, če kdo prosi za 

ponovno razlago, običajno vzkipi in učenca kaznuje. Represiven učitelj uporablja 

svojo moč. V učencih z ocenjevanjem vzbuja strah, saj je hitro pripravljen dati slabo 

oceno. S svojim načinom dela pri učencih spodbuja tekmovalnost (Wubbels, Brok, 

Tartwijk in Brekelmans, 2005). 

Tudi takšnih učiteljev si stroka in učenci v šolah ne želijo. Spoštovanje in avtoriteto 

morajo učitelji graditi na drugačen način, kot to počnejo represivni učitelji – na 

vzbujanju strahu, zatiranju pobude, slabih ocenah in navajanju učencev na 

poslušnost ter ubogljivost. Učitelj, ki ga učenci spoštujejo in ima avtoriteto, namreč, 

deluje ravno obratno od represivnega učitelja, saj gradi na zaupanju, odprtih odnosih 

in spodbujanju interesov učencev. Represiven učitelj učencem s svojim načinom dela 

sporoča, da je on tisti, ki vse ve in da ne dopušča drugačnega mišljenja, kot ga ima 

on. Takšen tip učitelja lahko povežemo z avtokratičnem stilom vodenja razreda. 
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Učitelj je namreč tisti, ki vodi, učenci pa mu morajo brez ugovarjanja slediti (Wubbels, 

Brok, Tartwijk in Brekelmans, 2005).  

 

5.8 Garaški učitelj 

 

Garaški učitelj se nenehno trudi imeti razred pod nadzorom. Običajno mu, za razliko 

od negotovega in tolerantnega ter negotovega in agresivnega učitelja, to tudi uspe, 

vendar pa za to porabi veliko energije. Učenci so pozorni, dokler so aktivno 

motivirani. Takšni učitelji običajno svoje delo opravljajo rutinsko in večinoma 

uporabljajo enake oblike ter metode dela. Ker se nenehno trudijo vzpostaviti dobro 

razredno klimo in ogromno energije vlagajo v vodenje razreda, pogosto delujejo 

izgoreli (Brekelmans, Levy in Rodrigues, 1993).  

Wubbels, Brok, Tartwijk in Brekelmans (2005) opišejo garaškega učitelja, kot učitelja, 

pri kateremu se razredna klima pri učnih urah, spreminja. Včasih variira med 

agresivnim neredom in tolerantnim neredom. Učitelj si nenehno prizadeva, da umiri 

razred, kar mu pobere veliko energije. Učenci bodo učitelju sledili in bili pozorni na 

učno snov, dokler jih bo učitelj motiviral in pritegnil njihovo pozornost. 

Garaški učitelj tako ni zmožen spontano obvladati razreda. Vso svojo energijo vlaga 

v vzpostavljanje razredne klime, ki omogoča doseganje zastavljenih učnih ciljev. 

Učne ure potekajo večinoma rutinsko, saj učitelj nima energije in časa za kakšne 

zanimivejše metode in oblike dela. Učitelj se velikokrat sprašuje, kaj dela narobe, da 

učne ure ne stečejo brez motenj. Takšen tip učitelja najbolj ustreza avtokratskemu 

stilu poučevanja. V razredu vlada model prikrite avtoritete vzgojnega okolja, ki pa ni 

pod nadzorom. Učitelj vlaga veliko energije, da bi si ustvaril avtoriteto, ki je značilna 

za apostolski model avtoritete. Učitelj v razredu na trenutke deluje nemočno. Zdi se, 

da mu primanjkuje pedagoškega, psihološkega in didaktičnega znanja. Medtem ko 

avtoritativen učitelj ne porabi veliko energije za vzpostavitev prijetne razredne klime, 

saj ve, kaj mora narediti in to opravlja od prvega dne rutinsko (Brekelmans, Levy in 

Rodrigues, 1993).  
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Avtoriteta je tesno povezana z redom in disciplino v razredu. Učitelji, ki nimajo 

vzpostavljene avtoritete, ne bodo imeli vzpostavljenega reda in discipline pri pouku. 

Vsakodnevno se bodo morali spopadati s številnimi neprimernimi vedenji učencev, ki 

bodo na različne načine motili pouk. Tudi učitelji, ki imajo vzpostavljeno avtoriteto, se 

pri opravljanju svojega poklica ne morejo povsem izogniti neprimernim vedenjem 

učencev. Z neprimernimi vedenji se srečujejo, vendar v manjši meri kot tisti učitelji, ki 

v razredu avtoritete nimajo vzpostavljene (Kroflič, 1997).  

Načini vzpostavljanja avtoritete učitelja pa so tudi del vzgojne zasnove javne 

osnovne šole ter posledično vzgojnega načrta, o katerem pišem v nadaljevanju 

naloge.,  načrta osnovne šole, zato mora vsaka osnovna šola oblikovati svoj vzgojni 

načrt, v skladu s svojimi normami, vrednotami, vzgojnimi cilji in pravili, vsebovati pa 

mora tudi vzgojne ukrepe, ki jih uporabljajo učitelji v primeru kršenja pravil. 

 

6 VZGOJNI NAČRT ŠOLE 
 

6.1 Vzgojni koncept  

 

Vzgojni koncept naj bi predstavljal celosten pogled na vzgojno situacijo. Predstavlja 

smernice vzgojnega delovanja šole, na podlagi katerih je možna refleksija in 

izhodišče za oblikovanje pravil, načel in norm. Pri oblikovanju vzgojnega koncepta 

mora šola upoštevati direktivna državna določila in avtonomijo učitelja (Kovač Šebart 

in Krek, 2009). Šole naj pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega koncepta 

upoštevajo: 

1. Skupne civilizacijske norme in formalna pravila in norme, ki jih določajo: 

a) skupne vrednote, 

b) načela vzgoje in izobraževanja 

c) zakonsko zaukazane zahteve po odsotnosti indoktrinacije pri pouku, 

zahteve kritičnosti, pluralnosti in objektivnosti,  
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d) predpisane pravice in dolžnosti, pravila, kršitve in sankcije, ki zadevajo 

javno šolo, 

e) šolska pravila. 

2. Konceptualizacijo učitelja kot avtoritete, na katero vplivajo: 

a) moč osebnosti (ki ni neodvisna od znanja, pravičnosti ravnanj, odnosa do 

učencev),  

b) učna snov, ki jo mora učitelj obvladati,  

c) uporabljene učne oblike in metode dela v razredu. 

3. Šolsko kulturo, ki posredno vzpostavlja tudi odnose v razredu, na katero vplivajo 

npr.: 

a) udejanjanje formalnega okvira norm in pravil v šoli,  

b) način vodenja šole,  

c) dogajanja med odmori, kosili itd. v času, ko pouk ne poteka, a so učenci v 

šoli ipd., 

d) ponudba zunajšolskih dejavnosti. 

4. Sodelovanje med šolo in starši. 

5. Sodelovanje s širšo skupnostjo. 

6. Prikriti kurikulum (razlika med uradnim in udejanjenim socialnim redom). 

7. Specifične vzgojne strategije (Kovač Šebart, Krek in Vogrinc, 2006, str. 29–31) 

Opazimo lahko, da vzgojni koncept obsega širok spekter vzgojnih delovanj. Tudi v 

primerjavi z vzgojnim načrtom šole, ki ga predstavljam v nadaljevanju, je obsežnejši. 

Vzgojni koncept mora predstavljati okvir in oporo ravnanjem. Zastavljen mora biti 

odprto, saj je težko natančno predvideti, kakšne vzgojne učinke bo imelo določeno 

vzgojno delovanje na učenca. Vsaka šola mora avtonomno določiti svoj vzgojni 

koncept. Vzgojni vzorci se nenehno spreminjajo, zato je pomembno, da se šola 

ustrezno odziva in prilagodi (Kovač Šebart in Krek, 2009). Po mnenju Krofliča (2002, 
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v Kovač Šebart in Krek, 2005) moramo pri oblikovanju vzgojnega koncepta 

upoštevati zakone in pravilnike, hkrati pa moramo upoštevati tudi avtonomne 

pristojnosti institucije in konkretno vzgojno delovanje učiteljev pri njihovem delu. 

Vzgojni koncept mora torej zajemati tako formalne kot tudi neformalne pedagoškim 

vidike.  

60.d člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2007), 

osnovnim šolam nalaga oblikovanje vzgojnega načrta s katerim mora opredeliti svoje 

vzgojno delovanje ter določiti načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot. V 

vzgojnem načrtu morajo biti jasno opredeljene vzgojne dejavnosti, hkrati pa morajo 

biti navedeni tudi vzgojni ukrepi, ki jih bodo strokovni pedagoški delavci uporabili, če 

bo to potrebno.  

 

6.2 Vzgojni načrt šole 

 

Vzgojni načrt določa vzgojno delovanje posamezne šole in se mora na podlagi letne 

evalvacije šole spreminjati in dopolnjevati. Vzgoja je proces, v katerega so vključeni 

tako starši kot tudi drugi dejavniki v širšem okolju, zato moramo pri oblikovanju 

vzgojnega načrta upoštevati tako mnenja zaposlenih, kot tudi učencev in staršev. 

Vzgojni načrt je namenjen tako učencem kot tudi zaposlenim delavcem šole. Služi 

lahko kot osnova za samoevalvacijo in refleksijo vzgojnega in pedagoškega 

delovanja (Gomboc, 2009). Upoštevati mora potrebe in interese učencev ter 

specifike širšega okolja. Pomembno je, da pri oblikovanju vzgojnega načrta šole 

vključimo tudi starše, saj je sodelovanje šole s starši zelo pomembno (Preskar, 

2012).  

Peček Čuk in Lesar ter Kroflič (2009, v Kroflič idr., 2009) navajajo razloga, zakaj 

mora imeti vsaka šola vzgojni načrt. Prvi je pravni razlog, saj je šola zavezana 

mednarodnim dokumentom in šolski zakonodaji. Vsaka šola mora narediti načrt, iz 

katerega bo razvidno, kako bo dosegla vzgojne učinke, ki temeljijo na upoštevanju 

človekovih pravic. Kot drugi razlog pa navajajo pedagoški vidik. Šola ne more 

delovati brez vzgoje. Jasno morajo biti določeni vzgojni cilji, ki jih dosežemo z 
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vzgojnim delovanjem. Prikriti vzgojni dejavniki lahko privedejo do manipulacije. 

Vzgojo moramo zato načrtovati vnaprej. Načrtovanje vzgojnega načrta natančneje 

predstavljam v nadaljevanju magistrskega dela. 

Kroflič (2011) pri oblikovanju vzgojnega načrta predlaga, da upoštevamo naslednje: 

• etična, demokratična, pravična, interkulturna, socialna in inkluzivna načela; 

• dober vzgojni načrt je tisti, ki odstranjuje razloge za osebno ogroženost in 

spodbuja k odgovornemu ravnanju, osebno angažira posameznike in jih zaveže k 

iskanju etičnih rešitev; 

• bolj kot bodo v proces oblikovanja vzgojnega načrta vključeni učenci, tem boljša 

bo uspešnost pri uresničevanju vzgojnega načrta; 

• proces oblikovanja vzgojnega načrta ni nikoli dokončen, saj moramo vedno znova 

evalvirati vzgojno in pedagoško delovanje šole, ter ga tudi ustrezno dopolniti oz. 

spremeniti; 

• proces oblikovanja vzgojnega načrta je pomemben, saj je neposreden vzgojni 

dejavnik, ki spodbuja učence in učitelje k etičnemu argumentiranju in iskanju 

najboljših rešitev; 

• vzgojni načrt mora biti prilagojen specifikam učencev - le tako ga bodo učenci 

sprejeli in upoštevali; 

• bolj jasno, kot bo vzgojni načrt zasnovan, tem manjša bo možnost manipulacije, 

indoktrinacije in neusklajenosti med uradnim in skritim kurikulom;  

• večja, kot bo usklajenost načrtovanja in delovanja vzgojnih dejavnikov pri različnih 

predmetih, tem bolj bo vzgojni načrt učinkovit; 

• boljše kot bo sodelovanje z obšolskimi dejavnostmi in projekti, tem bolj bodo 

izhajali iz vzgojnega delovanja šole in ga hkrati podpirali; 

• vzgojno delovanje šole mora biti usklajeno z vzgojnim načrtom. Upoštevati mora 

moralni razvoj posameznika in izbrati primeren disciplinski pristop. 
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Avtor navaja še tri temeljne vzgojno-teoretske zakonitosti za učinkovito vzgojno 

delovanje na ravni šole: 

• vzgojni učinek bo tem večji, čim bolj bodo usklajeni dejavniki vzgoje; 

• če delovanje ne bo usklajeno, bodo imeli spontani dejavniki prikritega kurikula, 

večji učinek od formalnih dejavnikov kurikula; 

• po načelu anarhičnosti deluje šola, ki vzgaja brez ozaveščenega vzgojnega 

koncepta, hkrati pa tvega povečanje disciplinskih problemov in posledično upad 

učnih rezultatov (Kroflič, 2011). 

Pomembno je torej, da vsaka šola pri pisanju vzgojnega načrta upošteva vsa 

navedena načela in pripravi vzgojni načrt, ki omogoča čim bolj optimalno dosego 

vzgojno-izobraževalnih ciljev. Pomembno pa je tudi dobro premisliti o vsebini 

vzgojnega načrta. Na kaj vse moramo biti pozorni pri snovanju vsebine vzgojnega 

načrta, predstavljam v nadaljevanju. 

 

6.3 Načrtovanje vzgojnega načrta 

 

Vsebino vzgojnega načrta mora šola prilagoditi lastnim potrebam in pri tem 

upoštevati tudi raznolikost učencev in specifike širšega okolja. Šole pa se prav tako 

razlikujejo med seboj. Vsaka šola je specifična in se od drugih razlikuje po rezultatih, 

lokaciji, številu učencev, specifiki učencev itd. Univerzalni vzgojni načrt zato ne 

obstaja. Vsaka šola ga mora oblikovati sama in pri tem upoštevati vse specifike 

(Škrinjar, 2009).  

Šole naj pri oblikovanju vzgojnega načrta upoštevajo priporočila, navedena v 

poglavju 6.1, opirajo pa naj se tudi na Priporočila o načinih oblikovanja in 

uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole (2008), v katerih so opredeljene: 

•  vrednote,  

• vzgojne dejavnosti šole, med katere spadajo: 

- načela vzgojne dejavnosti in vzgojnega delovanja,  
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- vzgojne dejavnosti,  

- svetovanje in sporazumno reševanje medsebojnih problemov in sporov,  

• pravila šolskega reda, kjer so opredeljena tudi: 

- področja pravil šolskega reda, 

- pravice in odgovornosti učencev ter posledice njihovih kršitev, 

- individualizirani vzgojni načrt učenca, 

- vzgojni ukrepi za kršitve pravil, 

- načini zagotavljanja varnosti, 

- opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva 

učencev in 

- procesi oblikovanja pravil šolskega reda 

• povzetek nekaterih temeljnih priporočil šolam in nekaj pojasnil.  

Štraser (2012) predlaga naslednjo shemo vzgojnega načrta: 

1. Uvod 

V uvodu so opredeljeni vizija in poslanstvo šole ter cilji, ki jih šola želi doseči z 

vzgojnim načrtom. 

2. Podatki, ki so potrebni za oblikovanje vzgojnega načrta 

Tukaj mora biti zapisano, kako je vzgoni načrt nastal – kako so v proces oblikovanja 

vključili starše, kako so pridobili podatke in kako so jih interpretirali. 

3.  Vrednote 

Opisati morajo tiste vrednote, ki so še posebej pomembne za šolo in so temeljne 

vrednote vzgojnega delovanja šole. 

4.  Vzgojna načela, po katerih bo delovala šola 
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Tukaj mora šola opredeliti vrednote, ki jim bodo posvetili še posebno pozornost in na 

katerih bodo temeljila pravila šolskega reda. 

5. Vzgojne dejavnosti 

V tem delu vzgojnega načrta mora šola napisati dejavnosti, s katerimi bodo podprli 

vzgojno delovanje šole in vzgojne ukrepe, ki jih bodo uporabili v primeru kršenja 

pravil. 

6. Kontrola izvedbe vzgojnega načrta 

Kako bodo spremljali uresničevanje vzgojnega načrta, kdo bo zadolžen za evalvacijo 

ter predlogi, kako bodo spreminjali vzgojni načrt.  

7. Sprejem vzgojnega načrta 

Tu morajo napisati, kdo in na kakšen način je pri oblikovanju vzgojnega načrta 

sodeloval ter kdaj so sprejeli vzgojni načrt. 

8. Žig in podpis ravnatelja, vodje tima, predsednikov sveta staršev in sveta šole. 

Vzgojni načrt mora vsaki šoli predstavljati osnovno izhodišče pri doseganju 

zastavljenih vzgojnih ciljev. Vsaka šola je posebna na svoj način, zato je pomembno, 

da vse te posebnosti upošteva pri snovanju vzgojnega načrta. V nadaljevanju 

magistrskega dela se bom osredotočila na pozitivne ter alternativne vzgojne ukrepe. 

 

7 POZITIVNI VZGOJNI UKREPI 
 

7.1 Opredelitev nagrajevanja 

 

Nagrade predstavljam pred alternativnimi vzgojnimi ukrepi, saj se mi zdijo zelo 

pomemben del vzgojnega procesa. Prevečkrat pozabljamo na učinke nagrajevanja, 

ki posameznika običajno še dodatno motivirajo in spodbudijo k primernemu vedenju. 

Med prebiranjem literature sem opazila, da avtorji posebne pozornosti nagradam, ne 
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namenjajo. Šole morajo učencem, ki se odlikujejo s svojim znanjem ali drugim delom, 

skladno s 58. členom Zakona o osnovnih šolah (2007), izreči pohvale.  

Šola ne more funkcionirati brez kaznovanja na eni in nagrajevanja na drugi strani. 

Kazen uporabimo šele takrat, ko uporabimo vse alternativne vzgojne ukrepe in še 

vedno ne dosežemo želenega vedenja. Nagrade na drugi strani pa uporabimo, ko 

učencu želimo sporočiti, da smo opazili njegovo primerno vedenje ali dosežek. Na 

tak način učenca dodatno motiviramo in tudi drugim sporočamo, kakšno vedenje je 

še posebej zaželeno (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Warnecken in Tomassello (2008) poudarjata, da sodobne raziskave kažejo na to, da 

se pojavljajo številni negativni učinki pri materialnem nagrajevanju dejanj, ki so 

notranje motivirana. Zato je treba dobro premisliti, kdaj in kako bomo koga nagradili.  

Winter idr. (192 v Peček Čuk in Lesar, 2009) na osnovi izvedenih raziskav 

ugotavljajo, da so nagrade med učitelji in učenci bolj učinkovite od kazni. Vprašanje 

pa je, na katera vedenja imajo nagrade večji učinek kot kazni. 

Pohvale in priznanja posamezniku ali skupini posameznikov pomenijo potrditev, da je 

bilo neko dejanje ali delo dobro opravljeno. Pohvalimo pa lahko tudi idejo ali namen. 

Pohvala in priznanje na posameznika deluje pozitivno, saj ga dodatno motivira, krepi 

njegovo samozavest in samospoštovanje. Pohvalimo zato, da pri posamezniku 

krepimo njegove talente in sposobnosti ter se jih posledično začnejo zavedati 

(Račnik, 2007). 

Velikokrat učenci dobijo občutek, da opazimo samo njihove napake, ko pa se 

potrudijo, pa je njihovo delo spregledano. To slabo vpliva na njihovo samopodobo. S 

pohvalami običajno dosežemo ravno nasprotni učinek, saj gradimo na 

samospoštovanju učencev in pozitivno vplivamo na njihov razvoj. Pohvale in 

priznanja pozitivno vplivajo na njihova čustva, vrednote in cilje. Motiviran 

posameznik, ki ima dobro samopodobo, bo lažje dosegal višje kognitivne in 

vseživljenjske cilje kot tisti, ki ima slabo samopodobo (Faber in Mazlish, 1996). 

Šole lahko nagrajujejo na različne načine. Učenci, ki se še posebej izkažejo na 

določenih področjih, lahko dobijo pohvalo, priznanje in nagrade. Vsaka šola mora 
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sama določiti kriterije, kdaj in kako bo nagrajen učenec, ki se bo izkazal na 

določenem področju. Nagrade lahko predlagajo: oddelčna skupnost in skupnost 

učencev šole, razrednik, mentor posamezne dejavnosti, ravnateljica ali starši (Pravila 

šolskega reda OŠ Grm, 2009). 

 

7.2. Primeri nagrad in priznanj na OŠ Grm 

 

V nadaljevanju navajam primere nagrad, pohval in priznanj, ki veljajo na OŠ Grm in 

so povzeta po Pravilih šolskega reda OŠ Grm (2009). 

Pohvale 

Pohvalo prejme učenec, ki se aktivno in uspešno udejstvuje in s tem tudi pripomore k 

uresničitvi nalog šole, oddelka, interesne dejavnosti ali k izvedbi projekta. Učitelj 

lahko učencu izreče ustno pohvalo pri pouku, interesni dejavnosti ali pa na razredni 

uri. Učenec lahko prejme tudi pisno pohvalo, ki jo predlaga razrednik ali mentor. 

Učenec lahko dobi pohvalo, ko: 

- je prizadeven in dosega vidne rezultate pri pouku (povprečje ocen nad 4,5), 

- je aktivno vključen v interesne dejavnosti in v druge aktivnosti šole, 

- dosega vidne rezultate na šolskih tekmovanjih ali srečanjih učencev z različnih 

področij znanja in delovanja, 

- delo opravlja posebej prizadevno in učinkovito v oddelčni skupnosti učencev ali 

skupnosti učencev šole, 

- nudi pomoči tistim, ki jo potrebujejo, 

- aktivno sodeluje pri organizaciji in izvedbi različnih prireditev ali dejavnosti šole 

(prav tam). 

Priznanja 

• Splošna priznanja: 

Ravnateljica podeljuje splošna priznanja učencem, ki: 
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- aktivno in uspešno sodelujejo pri organizaciji ali izvedbi dejavnosti šole, ki šoli 

dvigujejo ugled; 

- dosegajo vidne rezultate na tekmovanjih in drugih dogodkov, ki so organizirani na 

državni ravni; 

- več let sodelujejo in dosegajo rezultate pri interesnih dejavnostih ali učenci, ki več 

let aktivno delujejo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali pa v šolskem 

parlamentu; 

- dosegajo izjemne dosežke na državni ravni tekmovanj (prav tam). 

• Posebna priznanja: 

Ravnateljica podeljuje posebna priznanja učencem, ki: 

- več let dosegajo dobre rezultate na področju znanja in učenja – ob koncu šolanja 

prejmejo zlato pero; 

- dosegajo izjemne dosežke na naravoslovno-matematičnem ali družboslovno- 

jezikovnem področju;  

- dosegajo vrhunske rezultate na športnem področju – športnik šole postane tisti, ki 

ima večletne vrhunske dosežke in se vsestransko udeležuje športnih tekmovanj 

šole in s tem pripomore k ugledu šole; 

- se vsestransko udejstvujejo na različnih področjih in pripomore k ugledu šole v 

širši javnosti – ta učenec prejeme diplomo šole (prav tam). 

Nagrade  

Nagrajeni so lahko vsi učenci, tudi tisti, ki prejmejo priznanje. Ravnateljica skupaj z 

razrednikom ali mentorjem določi, katero nagrado bo prejel učenec. Učenci so 

običajno nagrajeni s knjigo ali pripomočki, ki jih lahko uporabljajo pri pouku. Nagrade 

in priznanja ob koncu šolskega leta podeljuje ravnateljica (prav tam). 

Iz navedene vsebine vzgojnega načrta OŠ Grm lahko vidimo konkretne načine 

izrekanja pohval, nagrad in priznanj, ki jih šola skladno z določili uporablja v praksi. 

Pomembno je, da so le-ta objavljena javno in da so z njimi seznanjeni vsi vpleteni v 
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vzgojno-izobraževalni proces. Prav tako pa je pomembno, da se izrekajo dosledno in 

da veljajo za vse učence enako. 

 

8 ALTERNATIVNI VZGOJNI UKREPI 
 

8.1 Opredelitev alternativnih vzgojnih ukrepov 

 

Peček Čuk in Lesar (2009) menita, da alternativni vzgojni ukrepi delujejo kot protiutež 

klasično–strogemu kaznovanju. Glavni namen alternativnih pristopov je dati možnost 

kršitelju, da popravi svojo napako in s tem zadovoljiti pričakovanja žrtve po povračilu. 

Ob opravljanju alternativnega vzgojnega ukrepa naj bi kršitelj pokazal skupnosti, da 

še vedno čuti pripadnost in želi ostati del nje, hkrati pa bi pokazal, da obžaluje svoje 

ravnanje in sprejema odgovornost zanj. Alternativni pristopi temeljijo na bližini, z njimi 

pa krepimo moralno zavest in prosocialno naravnanost kršitelja. Pomembno je, da 

učitelji spodbujajo razvoj spoštljivih vrstniških odnosov, inkluzivne klime in 

odgovornost posameznika za svoja dejanja. S tem namreč veliko pripomorejo k 

moralnemu razvoju posameznika.  

Avtorici Pšunder in Dečman Drobnjič (2010) poudarita naslednje prednosti uporabe 

alternativnih pristopov v šolskem prostoru: 

• učenci se učijo iz svojih napak, 

• učenci morajo prevzeti odgovornost za svoja dejanja, 

• navajanje učencev na samodisciplino, 

• razvoj empatije – naučijo se vživeti v drugega. 

Pri tem poudarjata, da je razvoj navedenih lastnosti dolgotrajen proces, ki poteka v 

skladu s stopnjami moralnega razvoja po Kohelbergu. Zato je pomembno, da od 

mlajših učencev ne pričakujemo preveč in jim pustimo čas za razvoj teh lastnosti. 

Avtorici še poudarjata, da moramo pri vzgoji od rojstva otroka graditi na medsebojnih 
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odnosih. Otrokom moramo postaviti jasne meje, moramo jih disciplinirati in jih 

navajati na prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja. 

Kroflič (2011) vidi glavno razliko med formalnimi in alternativnimi ukrepi v tem, da 

lahko pri alternativnih ukrepih posameznik popravi svojo napako. S tem, ko 

posameznik deluje v korist žrtve ali skupnosti, pokaže, da mu je žal in da si želi ostati 

del skupnosti. Medtem, ko pri formalnih ukrepih kršitelju sporočamo, da je njegovo 

dejanje nedopustno in v proces reševanja vključimo starše. Možnosti, da popravijo 

svoje napake, torej nima. Avtor predlaga osnovna načela ob neželenih situacijah: 

• najprej moramo učenca opozoriti in argumentirati, zakaj njegovo vedenje ni 

primerno; 

• v primeru, da kršitelj prizadene osebo, moramo poseči po ukrepih, ki jim najbolj 

zaupamo in omogočajo popravilo povzročene škode; 

• v primeru hujših kršitev moramo poseči po formalnih vzgojnih ukrepih; 

• če tudi s formalnimi vzgojnimi ukrepi ne dosežemo želenega cilja, moramo 

razmisliti o posebnem dogovoru oz. obliki pomoči. Po potrebi sprožimo postopek 

prešolanja. 

Med alternativne vzgojne ukrepe spadajo: 

• pobotanje oz. poravnava, 

• popravilo škodljivih posledic ravnanja, 

• opravljanje družbeno koristnih del, 

• premestitev v drug oddelek in 

• mediacija (Kroflič 2011).  

V nadaljevanju magistrskega dela bom podrobneje predstavila alternativne ukrepe, ki 

jih učitelji uporabljajo največkrat – poravnavo povzročene škode, opravljanje 

družbeno koristnih del in mediacijo. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Jana Zajc; MNENJA UČENCEV O VZGOJNIH STILIH IN AVTORITETI 

UČITELJEV V SODOBNI OSNOVNI ŠOLI 

 

43 

 

8.1.1 Poravnava povzročene škode ali restitucija 

 

Ta oblika alternativnega ukrepanja je ustrezna, v primeru, ko učenec povzroči 

materialno škodo sebi ali drugi osebi. Premisliti moramo, ali je poravnava realno 

izvedljiva. Prepričati se moramo, da se posameznik zaveda svoje napake in ve, zakaj 

mora nekaj popraviti. Poravnavo moramo prilagoditi razvojni stopnji posameznika. 

Od večjih otrok lahko pričakujemo, da bodo sami organizirali popravilo nastale škode, 

medtem, ko moramo mlajšim pomagati najti rešitev. Pri otroku z restitucijo razvijamo 

odgovornost za svoja dejanja in zavedanje vpliva njihovega ravnanja na ostale. 

Tovrstna oblika alternativnega ukrepanja je primerna za večino otrok (Peček Čuk in 

Lesar, 2009). 

Kroflič (2011) restitucijo definira kot obliko vzgojnega ukrepanja, ki omogoča 

popravilo materialne ali moralne kazni, ki jo je povzročil drugemu. Meni, da 

posameznik s povračilom škode krepi svojo osebnost. Da bo restitucija uspešna, 

mora biti udeležba s strani kršitelja prostovoljna. Običajno mora pri restituciji 

sodelovati tudi učitelj, ki potrdi ustreznost izbire povračilnega delovanja. Kršitelj mora 

razmisliti o neprimernosti svojega ravnanja in prepoznati, katere so perspektive žrtve. 

Pri tem se uči socialnih veščin in išče način povračila škode žrtvi. Avtor poda tudi 

primer uporabe restitucije v šolskem prostoru, ko učenec uniči šolsko lastnino. 

Predlaga, da učenec za sabo počisti nastalo razdejanje, ali pa sodeluje pri urejanju 

šolskega okolja in na tak način popravi škodo. 

Retributivna teorija kaznovanja, ki se je pojavila v razsvetljenstvu, temelji na 

prepričanju, da je najustreznejši odziv na neprimerno vedenje pošteno kaznovanje po 

načelu sorazmernosti, kar pomeni, da moramo težji prekršek tudi hujše kaznovati. Na 

tak način naj bi posamezniku sporočali, da si je kazen zaslužil, ker ga smatramo za 

dovolj odgovornega, da bi lahko predvidel posledice lastnega neprimernega vedenja 

(Kroflič, 2011). Restorativna teorija kaznovanja pa je tretmajska usmeritev, ki temelji 

na prepričanju, da moramo iskati vzroke za neprimerna vedenja, jih odpravljati, 

delovati na vseh preventivnih področjih in poiskati alternativne vzgojne pristope. Pri 

posamezniku bomo na tak način razvijali socialne veščine in zmožnost etičnega 
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presojanja. Zagovorniki te teorije menijo, da lahko z restitucijo uspešno rešimo 

medsebojne konflikte in kršitve šolskih pravil (Kroflič, 2008) 

Restitucija po mnenju Chelsom Goseen (1993) ne deluje kot kazen. Meni, da je 

potrebna za dobro in kakovostno šolo. Učitelji s tem pristopom učence vodijo, 

usmerjajo in skušajo zadovoljiti otrokovim potrebam. Skupaj poiščejo pot, po kateri 

bom s primernim vedenjem prišel do istega cilja in zadovoljitve njegovih potreb. Pri 

restituciji je pomembno, da se ne osredotočamo na posameznikovo neprimerno 

dejanje, temveč moramo poiskati način, da bo le-to popravil. Zadovoljitev učenčevih 

potreb pa lahko dosežemo tako, da: 

• se ne osredotočimo na kazni, temveč na vzroke, ki so povzročili učenčevo 

neprimerno vedenje. Pri tem moramo razmisliti, katere potrebe želi učenec 

zadovoljiti; 

• se zavedamo, da je pomembna osebna rast učenca in učitelja ter kakovosten učni 

proces; 

• se zavedamo pomena samorefleksije in 

• spodbujamo učenčevo notranjo motivacijo in samodisciplino. 

Gossen (1992) meni, da je pomembno, da učence aktivno vključujemo v šolske 

dejavnosti in jih spodbujamo, da izrazijo svoje mnenje ter tudi soodločajo. Restitucija 

spodbuja sprejemanje odgovornosti storilca za svoje napake. Posameznik mora sam 

pokazati interes za poravnavo povzročene škode. Vloga učitelja v tem procesu je, da 

potrdi ustreznost povzročiteljevega popravljivega dejanja. Po povrnitvi škode 

prizadeti osebi, bo storilec dosegel glavni cilj restitucije, ki je po Grossen (1992) 

krepitev osebnosti storilca napake in boljša oseba. V primeru povzročene materialne 

škode lahko posameznik popravi in uredi stvari ali pa plača popravilo povzročene 

škode. Če je napaka moralne narave pa lahko osebi, ki jo je prizadel pove nekaj 

lepega ali pa zanj žrtvuje svoj prosti čas. Z restitucijo gradimo na medsebojnih 

odnosih, vrednotah in na zmožnosti vživljanja v druge ljudi – empatiji. Zavedati se 

moramo, da ima velik vpliv na zmožnost dojemanja restitucije, posameznikova 

stopnja moralnega razvoja. Majhen otrok, ki ne razume bistva vrednote in se ni 
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zmožen vživljati v vlogo drugega, še ni sposoben restitucije. Prvi korak k restituciji je, 

da si otrok želi biti del skupnosti, potem mora dojeti vrednote skupnosti, na koncu pa 

se mora odločiti, da bo postal oseba, ki ji je mar za druge in bo sposoben priznati, 

obžalovati in popraviti  storjene napake. Bistvo restitucije je, da se ne osredotoča na 

storjene napake, ampak na iskanje rešitve za popravilo le-teh.  

Avtorica predlaga naslednje korake, s katerimi dosežemo restitucijo: 

• pogovor o vrednotah, ki so najpomembnejša za skupino, 

• otroka povabimo, da postane član skupine – lahko ga vprašamo, ali to želi ali pa 

mu povemo, da je to naša želja, 

• upoštevamo potrebe vseh članov skupine – tako povzročitelja, učitelja in ostalih 

članov skupine; 

• otroku damo dovolj časa, ki ga potrebuje za iskanje rešitve (Grossen, 1992). 

Berčnik (2009) kot glavni cilj restitucije navaja kritično razmišljanje o svojem vedenju 

in samostojno popravljanje posledic neprimernih vedenj. Meni, da mora biti proces 

restitucije vselej dobro premišljen in prilagojen situaciji – upoštevati moramo vse 

okoliščine nastalega problema, pa tudi psihološko, socialno in materialno škodo. 

Povzročitelj mora sam pokazati interes in poiskati rešitev, ki bo sprejemljiva za žrtev. 

Proces restitucije temelji na konstruktivnem reševanju težav in iskanju rešitev. Kazni 

in kaznovalec niso prisotni.  

8.1.2 Družbeno koristna dela 

 

Z opravljanjem družbeno koristnih del kršitelj popravlja povzročeno škodo v korist 

skupnosti. Družbeno koristno delo ni oblika kaznovanja, ki je etično sporno in lahko 

storilca izključi iz družbe, temveč gre za odpravo povzročene škode, hkrati pa ima 

pozitiven vzgojni učinek. V slovenski zakonodaji se opravljanje družbeno koristnega 

dela pojavlja od leta 1995. Ta alternativni koncept nasprotuje klasičnemu kaznovanju 

in storilcu omogoča, da popravijo svoje napake (Filipčič, 2006). 
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Filipčič (2006) na podlagi rezultatov raziskav, ki so bile izvedene v skandinavskih 

državah, ugotavlja, da je opravljanje družbeno koristnega dela, smiselno in potrebno. 

Rezultati so pokazali, da je povratnikov, ki so opravili družbeno koristno delo manj, 

kot tistih, ki so bili deležni skrajnega represivnega ukrepa – zaporne kazni. Dokaza o 

tem, da bi bili alternativni ukrepi manj učinkoviti od represivnih, ni. Storilec pa se bo 

ob opravljanju družbeno koristnega dela zavedal, da je ravnal napačno in bo to 

sprejel kot posledico svojega nepremišljenega dejanja. Ukrep bo nanj deloval 

vzgojno in vplival na njegovo moralo. Zato avtor meni, da je smiselno v prakso 

vpeljati alternativne ukrepe, saj lahko z njimi dosežemo enak ali celo boljši učinek kot 

z represivnimi ukrepi.    

Kroflič (2009) vidi glavno prednost opravljanja družbeno koristnih del v tem, da 

kršitelja napoti k možnosti popravila nastale škode oz. krivice. Hkrati pa to 

alternativno ukrepanje krepi njegovo prosocialno in moralno usmeritev. Pri 

opravljanju družbeno koristnega dela pa moramo pri kršitelju doseči, da se zave 

posledic svojega neprimernega vedenja in prevzame odgovornost zanj. Cilj 

opravljanja družbeno koristnega dela pa je tudi ta, da storjenega dejanja v prihodnje 

več ne bo ponovil. 

Obstajajo različne oblike družbeno koristnih del. Vsaka šola mora z vzgojnim načrtom 

opredeliti vzgojne ukrepe. Nekatere šole navajajo konkretne primere družbeno 

koristnih del, druge pa navajajo opravljanje družbeno koristnega dela zgolj kot možen 

vzgojni ukrep. Katero obliko družbeno koristnega dela bomo izbrali, pa je odvisno od 

prekrška. Za posamezno kršitev pa ni univerzalnega vzgojnega ukrepa. 

8.1.3 Mediacija 

 

Mediacija je proces, pri katerem udeleženci preko pogovora s pomočjo tretje 

nevtralne osebe oblikujejo sporazum, ki je sprejemljiv za vse vpletene. Konstruktivno 

se pogovarjajo o spornih dejanjih, poslušajo drug drugega in skupaj poiščejo 

kompromis. Za mediacijo meni, da je pospeševalen proces reševanja težav, pri 

katerem nevtralna oseba ne posega v vsebino spora in tudi ne sprejema odločitev 

namesto drugih. Glavna naloga mediatorja je, da z različnimi komunikacijskimi 
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tehnikami, pomaga vpletenim v spor opredeliti problem in spodbuditi vpletene, da 

začnejo s pogajanjem. Svojega mnenja ne sme vsiljevati. Dogovor, ki ga dosežejo, 

nikakor ne sme biti zmaga za eno stran oz. poraz za drugo (Prgić, 2010). 

Kroflič (2011) definira mediacijo kot eno izmed možnih načinov reševanja konfliktov, 

pri čemer odgovornost prevzamejo udeleženci konflikta.  

Lisec (2006) pa mediacijo opredeli kot prostovoljen proces. Vsi vpleteni v konflikt 

morajo prevzeti odgovornost za nastalo situacijo. Dogovor, ki ga sprejmemo, mora 

biti sprejemljiv za vse vpletene. Na tak način pa tudi dosežemo ohranitev spoštljivega 

odnosa vseh vpletenih. Konstruktivno reševanje problemov je eno izmed bistvenih 

sposobnosti, ki jih posameznik nujno potrebuje zato, da bo v družbi dobro 

funkcioniral. Z restitucijo se učenci naučijo konstruktivne komunikacije, ki temelji na 

spoštovanju, sprejemanju drugačnih mnenj in izmenjavi argumentiranih stališč. Pri 

mediaciji pa,  za razliko od klasičnega kaznovanja, ni poražencev ali zmagovalcev. 

Mediacija po mnenju Iršiča (2010) vsem vpletenim omogoča, da argumentirajo svoje 

mnenje, ki je lahko drugačno od drugega ter so pri tem slišani in upoštevani. Vloga 

tretje, objektivne osebe pa je, da vpletenim pomaga najti rešitev, ki je sprejemljiva za 

obe strani. Učenci bodo izkusili konstruktivno reševanje problema, prevzeli bodo 

odgovornost za svoja dejanja, hkrati pa se bodo počutili pomembne in odrasle.  

Pomemben del mediacije je razvoj empatije. Kroflič (2011) govori o emocionalnem 

distresu, ki ga doživi prizadeta oseba in ga preko pripovedovanja zgodbe prizadete 

osebe doživi poslušalec. Ob tem čuti nelagodje, kar avtor definira kot empatični 

distres. Nelagodje pa v njemu vzbudi krivdo in željo po tem, da popravi napako ali pa, 

da doseže dogovor, ki ga bo upošteval v prihodnje in na tak način doseže razrešitev 

konflikta. Mediacija je prostovoljen proces razrešitve problema, ki je torej tesno 

povezan z emocijami, empatično krivdo in s sočutjem, ki ga povzročitelj občuti ob 

pripovedovanju zgodbe prizadete osebe. Mediator vpletenim pomaga, da začutijo te 

prosocialne motive, posledično pa vpleteni krepijo socialne veščine, ki omogočajo 

moralno delovanje. Mediacija krepi kognitivne sposobnosti razumevanja sočloveka in 

prosocialne emocije. Empatija je torej ključna pri dosegi vzgojnega učinka pri 
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kršitelju. Učenec lahko samo prek vživljanja v drugo osebo občuti težo svoje napake 

in posledično začuti odgovornost za svoje dejanje ter ga želi popraviti (prav tam). 

Šolska mediacija 

Kroflič (2011) opredeli šolsko mediacijo kot način reševanja konfliktov preko 

vživljanja v drugo perspektivo. Pri reševanju konfliktov, so v proces aktivno vključeni 

vsi vpleteni, ki prevzamejo odgovornost za nastalo situacijo. Gre za konstruktiven 

način reševanja problemov, ki pozitivno vpliva na šolsko klimo in kulturo in je del 

vzgojno-izobraževalnega programa. V vzgojno-izobraževalnih ustanovah, tovrstno 

mediacijo, izvajajo šolski mediatorji, ki so usposobljeni za vodenje procesa mediacije.  

Vrstniška mediacija 

Vrstniška mediacija je oblika konstruktivnega reševanja problemov, preko katere 

spodbujamo strpno in konstruktivno reševanje problemov. V tem procesu sta vedno 

udeležena vsaj dva učenca, med katerima je prišlo do konflikta ter tretji, nevtralen 

učenec. Skupaj morajo na konstruktiven način doseči dogovor, ki je sprejemljiv za 

obe strani. Naloga mediatorja pa je, da vpletenim z različnimi tehnikami, veščinami in 

znanji, pomaga pri razumevanju različnih stališč in pogledov ter iskanju sprejemljive 

rešitve. Glavna razlika v primerjavi s šolsko mediacijo je, da so v proces reševanja 

vključeni izključno učenci. Mediacija bo uspešno zaključena, ko bodo vpleteni dosegli 

rešitev, ki bo ugodna za obe strani (Kroflič, 2011). 

Za šolsko in vrstniško mediacijo je značilno, da: 

• temelji na konstruktivnem, mirnem in odgovornem reševanju konflikta med učenci; 

• sta v proces reševanja problema vključena vsaj dva učenca, ki sta bila vpletena v 

prepir, nesoglasje ali konflikt; 

• morajo vsi vpleteni nastalo situacijo reševati na miren in strpen način, pri tem pa 

morajo spoštovati druga stališča; 

• je v proces reševanja problema je vključena tretja oseba, ki je objektivna in 

učencem pomaga razumeti drugega ter pomaga pri iskanju rešitev; 

• je uspešna le, ko vpleteni najdejo rešitev, ki je sprejemljiva za obe strani; 
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• omogoča razvoj veščin, ki so pomembne za življenje (razvoj empatije, 

prosocialnih emocij, učenje konstruktivnega reševanja problemov in 

komunikacije); 

• bodo učenci, ki izkusijo mediacijo, morebitne konflikte, tudi v prihodnje reševali na 

tak način – brez nasilja; 

• dobro vpliva na samopodobo in samospoštovanje; 

• razvija empatijo in v učencu vzbudi željo po odpuščanju in ponovnem prijateljstvu, 

• deluje preventivno; 

• gradi na prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja; 

• daje učencem možnost, da sami poiščejo rešitev; 

• zaupen in prostovoljen proces (Prgić, 2010).    

 
Mediacija torej predstavlja pomemben način konstruktivnega reševanja problemov, 

saj bistveno pripomore k razvijanju empatije, komunikacijskih spretnosti in 

odgovornosti za svoja dejanja. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

9 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Vzgoja je vseživljenjski proces, ki temelji na oblikovanju in samooblikovanju človeko-

ve osebnosti (Peček, Čuk in Lesar, 2009). Vsak učitelj ima svoj vzgojni stil, s katerim 

vzgaja učence. Avtorici Peček Čuk in Lesar (2009) ločita represivni oz. avtoritarni 

vzgojni stil, ki temelji na trdi vzgoji, strogi in nepopustljivi vzgoji,   permisivni vzgojni 

stil, ki naj bi se pojavil po klasični pedagogiki in temelji na popuščanju ter poudarja 

otrokove razvojne potrebe in interakcijski oz. avtoritativni vzgojni stil, ki teži k osamo-

svojitvi odgovornega posameznika.  Brez avtoritete vzgoja v šoli in sicer ni možna. 

Otrok se zaradi lastne notranje potrebe podredi avtoriteti in se identificira z vzgojite-

ljevim likom. Učitelji morajo pri tem učencem postavljati »meje« in se jih tudi dosle-

dno držati (Blais, Gauchet in Ottavi, 2011). Poznamo štiri modele avtoritete. Apostol-

ska avtoriteta temelji na prepričanju, da učitelju ni potrebno vzpostavljati avtoritete, 

ker mu naj bi bila avtomatsko podana z delovnim mestom. Za ta model je značilno, 

da je učitelj glavni, saj učencem posreduje informacije, oni pa mu brez ugovarjanja 

sledijo. Kantova avtoriteta »čistega« uma temelji na disciplini in sprejemanju pravil, 

preko katerih se otrok nauči misliti. Glavni cilj tega modela avtoritete je svobodno od-

ločanje in lastna morala brez vpliva ostalih čustev (Salecl, 2010). Model prikrite avto-

ritete vzgojnega okolja učencem omogoča več svobode. Pri tem učitelji učencev ne 

smejo utesnjevati in kaznovati. Počakati morajo, da sami pokažejo interes za učenje 

(Kroflič, 1997a). Koncept samoomejitvene avtoritete teži k oblikovanju avtonomnega 

in samostojnega posameznika, ki zna presojati in s časom več ne bo potreboval av-

toritete učitelja (Kroflič, 1997b). Glede na model avtoritete avtorji Wubbels, Brok, Tar-

twijk in Brekelmans (2005) ločijo osem tipov učiteljeve avtoritete: direktiven učitelj, 

avtoritativen učitelj, toleranten in avtoritativen učitelj, toleranten učitelj, negotov in 

toleranten učitelj, negotov in agresiven učitelj, represiven učitelj in garaški učitelj. Di-

rektiven učitelj je zelo natančen, organiziran in stremi k izpolnjevanju zastavljenih 

ciljev. Vsaka osnovna šola mora v skladu s 60.d členom Zakona o osnovnih šolah 

(2007), z vzgojnim načrtom, opredeliti svoje vzgojno delovanje ter določiti načine do-

seganja in uresničevanja ciljev in vrednot. Neprimerna vedenja so v šolskem prostoru 
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neizogibna, posledično se ne moremo izogniti kaznovanju in vzgojnim ukrepom. Av-

torici Pšunder in Dečman Drobnjič (2010) menita, da alternativni vzgojni ukrepi delu-

jejo na popolnoma drugačen način kot strogo kaznovanje. Kroflič (2011) med alterna-

tivne vzgojne ukrepe prišteva: pobotanje oziroma poravnavo, popravilo škodljivih po-

sledic ravnanja, opravljanje družbeno koristnih del, mediacijo in podobno. Pomem-

ben del vzgojnega načrta pa so tudi nagrade in pohvale, ki jih morajo šole v sladu s 

58. členom Zakona o osnovnih šolah (2007), izreči učencem, ki se odlikujejo s svojim 

znanjem ali drugim delom. 

V empiričnem delu bom tako s pomočjo anketnih vprašalnikov za učence raziskova-

la, kateri vzgojni stil prevladuje med učitelji, kateri model avtoritete prevladuje med 

učitelji, kateri tip avtoritete je med učitelji najpogostejši, katere alternativne ukrepe 

uporabljajo učitelji in katere oblike nagrad uporabljajo učitelji. 

 

9.1 Cilji raziskovanja 

 

Cilj magistrskega dela je ugotoviti, katere vzgojne stile največkrat uporabljajo učitelji 

pri svojem delu ali in kako vzpostavljajo avtoriteto v razredu, kateri tip avtoritete pre-

vladuje med učitelji ali in katere alternativne vzgojne ukrepe uporabljajo učitelji ter ali 

in kako nagrajujejo učence, ki so se še posebej izkazali na določenih področjih.  

 

9.2 Raziskovalna vprašanja 

 

V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja:  

 

R1. Kateri vzgojni stil po mnenju učencev od prvega do petega in od šestega do 

devetega razreda prevladuje pri delu učiteljev osnovne šole? 

R2. Kateri model avtoritete po mnenju učencev od prvega do petega in od šestega 

do devetega razreda se v praksi največkrat pojavlja med učitelji? 

R3. Kateri tip avtoritete po mnenju učencev od prvega do petega in od šestega do 

devetega razreda je med učitelji najpogostejši? 
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R4. Katere alternativne vzgojne ukrepe po mnenju učencev od prvega do petega in 

od šestega do devetega razreda uporabljajo učitelji v šoli? 

R5. Katere oblike nagrad po mnenju učencev od prvega do petega in od šestega do 

devetega razreda uporabljajo učitelji v šoli? 

 

9.3 Raziskovalna metoda 

 

Empirična raziskava temelji na deskriptivno-kvantitativni metodi pedagoškega 

raziskovanja, s katero opisujemo ugotovljeno stanje. Za zbiranje podatkov sem 

uporabila anketni vprašalnik, ki je skupno obsegal 21 vprašanj, od tega je bilo 15 

vprašanj zaprtega tipa, 5 sklopov trditev, pri katerih so anketiranci svoja stališča 

izrazili na lestvici stališč in eno vprašanje, ki je vsebovalo ocenjevalno lestvico. 

Vprašanja sem, v skladu s področji raziskovalnih vprašanj, razdelila na pet sklopov. 

 

 9.4 Raziskovalni vzorec 

 

Vzorec raziskave je neslučajnosten in priložnosten. V raziskavi je sodelovalo 100 

učencev in učenk od prvega do devetega razreda osnovne šole.  
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Graf 1: Vzorec anketiranih učencev 

V raziskavo je bilo vključenih 50 (50%) učencev od prvega do petega razreda in 50 

(50%) učencev, ki obiskujejo šesti, sedmi, osmi ali deveti razred. 

 

 
 

Graf 2: Spol anketiranih učencev  

 
Največ 26 (26%) anketiranih učencev od 1. do 5. razreda je bilo ženskega spola, 

ostalih 24 (24%) učencev je bilo moškega spola. Pri učencih od 6. do 9. razreda je 

bilo prav tako največ anketiranih, 28 (28%) ženskega spola, ostalih 22 (22%) pa je 

bilo moškega spola.  

 
9.5 Postopek zbiranja podatkov 

 

V raziskavo sem vključila 50 učencev in učenk od prvega do petega razreda in 50 

učencev in učenk, ki obiskujejo šesti, sedmi, osmi ali deveti razred. Anketne 

vprašalnike sem meseca maja razdelila učenkam in učencem, ki obiskujejo OŠ Grm 

v Novem mestu in II. OŠ Celje. Izpolnjene anketne vprašalnike sem prejela na 

začetku meseca junija. Podatke sem obdelala s pomočjo računalniških programov 

Microsoft Office Word in Microsoft  Office  Excel.  Za  numerične  spremenljivke  sem  

uporabila  izračun  srednje vrednosti. Dobljene podatke sem najprej vpisala v 
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preglednice, nato sem jih vnesla v grafe, ki sem jih kasneje uredila in glede na 

zastavljena raziskovalna vprašanja tudi opisno interpretirala.  

 

10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

S prikazom rezultatov, ki sem jih dobila s pomočjo anketiranja učencev in učenk, 

želim prikazati, katere vzgojne stile po mnenju učencev in učenk največkrat 

uporabljajo učitelji pri svojem delu, kako vzpostavljajo avtoriteto v razredu, kateri tip 

avtoritete prevladuje med učitelji, katere alternativne vzgojne ukrepe največkrat 

uporabljajo učitelji in kako nagrajujejo učence, ki se še posebej izkažejo na 

posameznih področjih. Rezultate učencev od 1. do 5. razreda in učencev od 6. do 9. 

razreda sem med seboj primerjala in jih prikazala z grafi in tabelami.  

 

10.1 Vzgojni stili učiteljev 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kateri vzgojni stil po mnenju 

učencev od prvega do petega in od šestega do devetega razreda prevladuje pri delu 

učiteljev osnovne šole (R1). Najprej sem v tabeli navedla trditve, ki se navezujejo na 

posamezne vzgojne stile učiteljev, učenci pa so na Linhartovi lestvici stališč od 1 do 

5 označili svoje strinjanje oz. nestrinjanje s posamezno trditvijo. Pri tem je 1 

pomenilo, da se sploh ne strinjajo in 5, da se popolnoma strinjajo s trditvijo.  
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Tabela 1: Mnenja učencev o vzgojnih stilih učiteljev 

Trditev o vzgojenih stilih 
učiteljev 

Sploh se 
ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 
se 

Delno se 
strinjam 

Strinjam se Popolnoma 
se strinjam 

 

f f % f f % f f % f f % f f % M 

Učitelji imajo 
jasna pravila, ki 
se jih morate 
držati, sicer ste 
kaznovani. 

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

0 0 2 4 4 8 16 32 28 56 4,4 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

1 2 3 6 21 42 20 40 5 10 3,5 

Učitelj vsako 
kršitev pravil 
kaznuje.  

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

2 4 4 8 20 40 14 28 10 20 3,5 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

5 10 11 22 18 36 13 26 3 6 3,0 

Učitelji želijo 
ustreči vsem 
našim željam in 
predlogom.  

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

4 8 5 10 19 38 11 22 11 22 3,4 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

8 16 10 20 21 42 10 20 1 2 2,7 

Učitelji nenehno 
skrbijo zato, da 
med nami ni 
konfliktov in nas 
nikoli ne 
kaznujejo.  

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

15 30 12 24 9 18 10 20 4 8 2,5 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

8 16 13 26 20 40 9 18 0 0 2,8 

Z učitelji se 
lahko brez 
zadrege 
pogovarjamo o 
vsem.  

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

7 14 4 8 13 26 11 22 15 30 3,5 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

3 6 7 14 14 28 16 32 10 20 3,5 

Učitelji nas 
spodbujajo, da 
povemo svoje 
mnenje.  

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

1 2 4 8 10 20 13 26 11 22 4,0 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

3 6 7 14 14 28 16 32 10 20 3,5 

Učitelji nas, v 
primeru kršenja 
pravil vedno vse 

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

12 24 8 16 16 32 9 18 5 10 2,7 
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kaznujejo na 
enak način.  

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

15 30 18 36 7 14 6 12 4 8 2,3 

Skupaj z 
učiteljem se 
dogovorimo, 
katera pravila 
bodo veljala pri 
pouku. 

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

5 10 4 8 6 12 16 32 19 38 3,8 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

10 20 8 16 15 30 13 26 4 8 2,9 

 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da se učenci od 1. do 5. razreda se najbolj strinjajo s trditvijo, 

da imajo učitelji jasna pravila, ki se jih morajo držati, sicer so kaznovani (M = 4,4). 

Sledi trditev, da jih učitelji spodbujajo, da povejo svoje mnenje (M = 4,0) in trditev, da 

se skupaj z učiteljem dogovorijo o tem, katera pravila bodo veljala pri pouku (M = 

3,8). Delno se strinjajo se tudi s trditvami, da učitelji vsako kršitev pravil kaznujejo (M 

= 3,5) in s trditvijo, da se z učitelji lahko brez zadrege pogovarjajo o vsem (M = 3,5) 

ter, da želijo učitelji ustreči vsem njihovim željam in predlogom (M = 3,4), pa tudi, da 

jih učitelji v primeru kršenja pravil vedno vse kaznujejo na enak način (M = 2,7), ter,  

da učitelji nenehno skrbijo, da med njimi ni konfliktov in jih nikoli ne kaznujejo (M = 

2,5). 

 

Učenci od 6. do 9. razreda pa so izrazili svoje strinjanje s trditvami, da imajo učitelji 

jasna pravila, ki se jih morajo držati, sicer so kaznovani (M = 3,5), da se z učitelji 

lahko brez zadrege pogovarjajo o vsem (M = 3,5) pa tudi, da jih učitelji spodbujajo, 

da povejo svoje mnenje (M = 3,5). Delo se strinjajo s trditvami, da učitelj vsako 

kršitev pravil kaznuje (M = 3,0), da se skupaj z učiteljem dogovorijo, katera pravila 

bodo veljala pri pouku (M = 2,9), da učitelji nenehno skrbijo zato, da med njimi ni 

konfliktov in jih nikoli ne kaznujejo (M = 2,8) in s trditvijo, da učitelji želijo ustreči vsem 

njihovim željam in predlogom (M = 2,7). Ne strinjajo pa se s trditvijo, da jih učitelji v 

primeru kršenja pravil, vedno vse kaznujejo na enak način (M = 2,3). 

 

Opazimo lahko, da se med učenci od 1. do 5. in od 6. do 9. razreda pojavljajo 

največje razlike pri strinjanju s trditvijo, da se skupaj z učiteljem dogovorijo, katera 
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pravila bodo veljala pri pouku, saj se učenci od 1. do 5. razreda s to trditvijo strinjajo 

(M = 3,8), učenci od 6. do 9. razreda pa se delno strinjajo (M = 2,9). Pri ostalih 

trditvah ni opaziti večjih razlik. 

 

Strinjanje učencev s trditvami kaže na to, da po mnenju anketiranih učencev večina 

učiteljev, ki jih poučuje, deluje po principih avtoritativnega vzgojnega stila, ki po 

mnenju avtorjev (Cenčič, 1989, Jurič, 2009, Vec, 2011 in Peček Čuk Lesar, 2009) 

prinaša želene vzgojne rezultate – samostojne, avtonomne in odgovorne 

posameznike. Avtoritativni učitelji namreč gradijo na odprtih odnosih, zaupanju in 

učence spodbujajo, da izrazijo svoje mnenje. Cenčič (1989) avtoritarni vzgojni stil 

opredeli kot najbolj omejujoči vzgojni stil. Učitelji, ki zagovarjajo ta vzgojni stil imajo 

običajno v razredu jasna pravila, ki se jih strogo držijo in učence v primeru kršenja 

tudi kaznujejo. Permisivni vzgojni stil je ravno nasprotje avtoritarnemu. Učitelji, ki so 

zagovorniki tega vzgojnega stila, se trudijo, da med učenci ni kofliktov in poskušajo 

preprečiti vse potencialne težave. Običajno učencev ne kaznujejo (Peček Čuk in 

Lesar, 2009). Avtorji (Cenčič, 1989, Peček Čuk in Lesar, 2009, Bergant, 1994, Ribič 

Hederih, 2004, Kroflič, 1997 in Lepečnik Vodopivec, 2007) so kritični do tega 

vzgojnega stila in se strinjajo, da ne prinaša želenih vzgojnih rezultatov. Po njihovo 

takšna vzgoja vodi v egocentrične, zahtevne in nesamostojne posameznike.  

  

Pri drugem vprašanju so učenci na lestvici od 1 do 5 označili, kako pomembno se jim 

zdi, da jih učitelji aktivno vključujejo v pouk in jih spodbujajo, da izrazijo svoje 

mnenje. Pri tem je pomenilo 1 - nepomembno in 5 - zelo pomembno. 
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Tabela 2: Mnenja učencev o pomembnosti vključevanja v pouk 

Pomembnost 
vključevanja 
v pouk 

Nepomembno  Manj 
pomembno  

Srednje 
pomembno 

Pomembno  Zelo 
pomembno 

Skupaj   

f f % f f % f f % f f % f f % f f % M  

Učenci od 1. 
do 5. razreda 1 2 9 0 4 8 13 26 32 64 50 100 4,5 

 

Učenci od 6. 
do 9. razreda 1 2 2 4 10 20 19 38 18 36 50 100 4,0 

 

 

Iz rezultatov, prikazanih v Tabeli 2, lahko razberemo, da se tako učencem od 1. do 5. 

razreda kot učencem 6. do 9. razreda zdi pomembno, da jih učitelji aktivno 

vključujejo v pouk, vendar pa so učenci 1. do 5. razreda (M = 4,5), to trditev ocenili z 

nekoliko višjo povprečno oceno kot učenci od 6. do 9. razreda  (M = 4,0). 

 

Pšunder (2004) meni, da je pri pouku pomembno, da učitelji učence aktivno 

vključujejo v pouk, saj jim na tak način omogočijo, da zadovoljijo učne potrebe. Meni, 

da je ravno aktivno vključevanje učencev v pouk, ključnega pomena pri preventivnem 

delovanju in zagotavljanju dobre šolske klime. Če so učenci aktivno vključeni v pouk, 

bo verjetnost, da bi motili pouk bistveno manjša kot sicer. Tudi Jones in Jones (1998) 

menita, da morajo učitelji učence aktivno vključevati v pouk in upoštevati njihove 

učne potrebe. Učenci, ki bodo aktivno vključeni v učni proces, bodo po njuno 

razumeli učni proces, pomembnost učnih ciljev in bodo tudi prevzeli odgovornost za 

svoje znanje. To pa tudi dobro vpliva na šolsko klimo. 

 

Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, kakšni učitelji prevladujejo med tistimi učitelji, ki 

jih poučujejo. 
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Graf 3: Tipi učiteljev, ki prevladujejo med učitelji, ki poučujejo anketirane učence 

Legenda: a – Učitelji, ki imajo pri pouku vzpostavljen red in disciplino ter kaznujejo vse, ki se pravil ne 

držijo.; b – učitelji, ki ustrežejo vsem našim željam, so nezahtevni in nas nikoli ne kaznujejo.; c – 

učitelji, ki nas aktivno vključujejo v pouk, nas spodbujajo k razmišljanju in nas kaznujejo z namenom, 

da nam sporočijo, kaj je prav in kaj ne. 

 

Večina, 70 (70%) vseh anketirancev meni, da med učitelji prevladujejo tisti učitelji, ki 

jih aktivno vključujejo v pouk, jih spodbujajo k razmišljanju in jih kaznujejo z 

namenom, da jim sporočijo, kaj je prav in kaj ne. Od tega tako meni 36 (72%) 

anketiranih učencev od 1. do 5. razreda in 34 (68%) učencev od 6. do 9. razreda. 20 

(20%) obojih anketiranih učencev meni, da med učitelji, ki jih poučujejo prevladujejo 

tisti učitelji, ki imajo pri pouku vzpostavljen red in disciplino ter kaznujejo vse, ki se 

pravil ne držijo. Najmanj 10 (10%) vseh anketirancev pa meni, da med učitelji 

prevladujejo tisti, ki ustrežejo vsem njihovih željam in zahtevam, so nezahtevni in jih 

nikoli ne kaznujejo. Tako je odgovorilo 6 (12%) učencev od 1. do 5. razreda in 4 (8%) 

učencev od 6. do 9. razreda.  

 

S pomočjo rezultatov, prikazanih v Grafu 3, lahko odgovorim na prvo raziskovalno 

vprašanje. Po mnenju anketiranih učencev od 1. do 5. in od 6. do 9 razreda med 

učitelji, ki jih poučujejo prevladujejo tisti, ki jih aktivno vključujejo v pouk, jih 

spodbujajo k razmišljanju in jih kaznujejo z namenom, da jim sporočijo, kaj je prav in 
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kaj ne. Po njihovem mnenju torej prevladujejo učitelji, ki delujejo po principih 

avtoritativnega oz. interakcijskega vzgojnega stila. 

 

Avtorici Peček Čuk in Lesar (2009) menita, da je izbira vzgojnega stila učitelja 

avtonomna in odvisna od tega, koliko svobode želimo učencu nuditi, od naših 

pogledov na vzgojo in od pogledov na kaznovanje ter discipliniranje. Kroflič (1997) pa 

meni, da mora vsak učitelj pri izbiri vzgojnega stila, premisliti o tem, na kakšen način 

bo z učencem dosegel pozitiven čustven odnos, zaupanje in avtoriteto. Učitelj mora 

pri tem vselej delovati v prid učencu. Avtorji (Peček Čuk in Lesar, 2009, Cenčič, 

1989, Jurič 2009 in Vec, 2011) menijo, da je avtoritativni vzgojni stil najprimernejši, 

saj z njim najlažje dosežemo vse ključne vzgojne cilje. Avtorji navajajo, da ima 

posameznik, ki je vzgajan avtoritativno, jasno določene cilje, meje in pričakovanja, 

posledično pa ima dosežene vse predpogoje, ki mu omogočajo, da odraste v 

avtonomnega, razumnega in samostojnega posameznika.  

 

 

10.2 Modeli avtoritete učiteljev 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kateri model avtoritete po 

mnenju učencev od 1. do 5. in od 6. do 9. razreda se v praksi največkrat pojavlja 

med učitelji (R2). Učenci so na lestvici od 1 do 5 izrazili svoje strinjanje z navedenimi 

trditvami o modelih avtoritete učiteljev. Pri tem je pomenilo 1 – sploh se ne strinjam in 

5 – popolnoma se strinjam. 
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Tabela 3: Mnenja učencev o modelih avtoritete učiteljev 

Trditev  Sploh se 
ne 
strinjam 

Ne 
strinjam 
se 

Delno se 
strinjam 

Strinjam 
se 

Popolnom
a se 
strinjam 

 

f f % f f % f f % f f % f f % M 

Vsi učitelji imajo 
avtoriteto, zato 
ker so učitelji. 

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

 
1 

 
2 

 
2 

 
4 

 
15 

 
30 14 28 18 36 3,9 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

 
2 

 
4 

 
11 

 
22 

 
15 

 
30 13 26 9 18 3,3 

Učitelji so v 
razredu glavni, 
saj podajajo 
snov, mi pa jih 
moramo brez 
ugovarjanja 
poslušati in 
slediti njihovim 
navodilom. 

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

2 4 2 4 6 12 7 14 33 66 4,3 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 3 6 3 6 14 28 20 40 10 20 3,6 

Pouk poteka 
večinoma na 
enak način, pri 
tem pa v 
razredu vladata 
red in 
disciplina. 

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

1 2 2 4 8 16 22 44 17 34 4,0 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

5 10 9 18 18 36 14 28 4 8 3,1 

Učitelji nam 
nudijo veliko 
svobode pri 
delu. Ne 
omejujejo nas. 

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

3 6 6 12 14 28 17 34 10 20 3,5 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

4 8 15 30 18 36 12 24 1 2 2,8 

Učitelji čakajo, 
da sami 
pokažemo 
interes za 
učenje.  

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

4 8 3 6 13 26 13 26 17 34 3,7 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

12 24 15 30 12 24 9 18 2 4 2,5 

Učitelji nas ne 
kaznujejo. 

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

21 42 7 14 14 28 5 10 3 6 2,2 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

23 46 7 14 12 24 6 12 27 54 2,1 
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Učitelji od nas 
pričakujejo, da 
upoštevamo 
pravila. 

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

1 2 4 8 3 6 9 18 33 66 4,4 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

1 2 4 8 6 12 12 24 27 54 4,2 

Učiteljem lahko 
zaupamo (če 
imamo težave 
vemo, da se 
lahko obrnemo 
na njih). 

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

1 2 4 8 4 8 13 26 28 56 4,3 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

6 12 9 18 17 34 12 24 6 12 3,1 

Učitelji nas 
spodbujajo k 
aktivnem 
sodelovanju pri 
pouku. 

Učenci od 
1. do 5. 
razreda 

0 0 2 4 4 8 14 28 30 60 4,4 

Učenci od 
6. do 9. 
razreda 

1 2 8 16 11 22 20 40 10 20 3,6 

 

Rezultati, prikazani v Tabeli 3 so pokazali, da se učenci od 1. do 5. razreda strinjajo z 

večino trditev. Izrazili so svoje s strinjanje s tem, da učitelji od njih pričakujejo, da 

upoštevajo pravila (M = 4,4), da jih učitelji spodbujajo k aktivnem sodelovanju pri 

pouku (M = 4,4), da so učitelji glavni, saj podajajo snov, oni pa jih morajo brez 

ugovarjanja poslušati in slediti njihovim navodilom (M = 4,3). Strinjajo pa se tudi s 

tem, da učiteljem lahko zaupajo in se obrnejo nanje, če imajo težave (M = 4,3), da 

pouk poteka večinoma na enak način, pri tem pa v razredu vladata red in disciplina 

(M = 4,0), da imajo vsi učitelji avtoriteto, ker so učitelji (M = 3,9), da učitelji čakajo, da 

sami pokažejo interes za delo (M = 3,7) in, da jim učitelji nudijo veliko svobode ter jih 

ne omejujejo (M = 3,5). Ne strinjajo pa se, da jih učitelji ne kaznujejo (M = 2,2). 

Anketirani učenci od 6. do 9. razreda pa so bili nekoliko bolj kritični. Izrazili so svoje 

strinjanje s trditvami, da učitelji od njih pričakujejo, da upoštevajo pravila (M = 4,4), 

da jih spodbujajo k aktivnemu sodelovanju pri pouku (M = 4,4), da so učitelji v 

razredu glavni, saj podajajo snov, oni pa jih morajo brez ugovarjanja poslušati in 

slediti njihovim navodilom (M = 3,6). Strinjajo pa se tudi s tem, da jih učitelji 

spodbujajo k aktivnemu sodelovanju pri pouku (M = 3,6). Delno se strinjajo s 

trditvami, da imajo vsi učitelji avtoriteto, zato ker so učitelji (M = 3,3), da pouk poteka 
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večinoma na enak način, pri tem pa v razredu vladata red in disciplina (M = 3,1), da 

učiteljem lahko zaupajo, če imajo težave (M = 3,1), da jim učitelji nudijo veliko 

svobode pri delu in jih ne omejujejo (M = 2,8) ter, da učitelji čakajo, da sami pokažejo 

interes za učenje (M = 2,5). Ne strinjajo pa se s trditvijo, da jih učitelji nikoli ne 

kaznujejo (M = 2,1). 

Opazimo lahko, da so učenci od 1. do 5. in od 6. do 9. razreda pojavljajo največje 

razlike pri strinjanju s trditvijo, da učitelji čakajo, da sami pokažejo interes za učenje. 

S to trditvijo se namreč strinjajo učenci od 1. do 5. razreda (M = 3,7), učenci od 6. do 

9. razreda pa se delno strinjajo (M = 2,5). Pojavijo pa se tudi razlike pri strinjanju s 

trditvijo, da učiteljem lahko zaupajo, če imajo težave. Učenci od 1. do 5. razreda se s 

to trditvijo strinjajo (M = 4,3), učenci od 6. do 9. razreda pa se delno strinjajo (M = 

3,1). Tako učenci od 1. do 5. razreda in od 6. do 9. razreda pa so izrazili svoje 

nestrinjanje s trditvijo, da jih učitelji ne kaznujejo (M učencev od 1. do 5. razreda = 

2,2 in M učencev od 6. do 9. razreda = 2,1). 

Zagovorniki apostolske avtoritete menijo, da je učiteljem z delovnim mestom 

podeljena avtoriteta. Učitelji, ki delujejo v skladu s principi apostolske avtoritete so 

prepričani v svojo superiornost, verjamejo v prisilo in nadvlado. V razredu se to 

odraža tako, da pouk poteka večinoma na enak način, pri tem pa je učitelj glavni, 

učenci pa mu morajo brez ugovarjanja slediti in upoštevati njegova navodila (Peček 

Čuk in Lesar, 2009). Nasprotje takšnim učiteljem so učitelji, ki delujejo v skladu s 

principi prikrite avtoritete. Te učitelji zagovarjajo svobodo in menijo, da morajo 

učence obvarovati pred vsemi potencialnimi nevarnostmi. Običajno tudi čakajo, da 

učenci sami pokažejo interes za delo. Učenci morajo imeti občutek, da so svobodni, 

pa čeprav so pod nenehnim nadzorom učitelja (Peček Čuk in Lesar, 2009). Učitelji, ki 

imajo v razredu jasna pravila, gradijo na odprtih odnosih in učence motivirajo k 

aktivnemu sodelovanju pri pouku, delujejo v skladu s samoomejitveno avtoriteto. Cilj 

te avtoritete je spodbujanje samoodločanja posameznika.  

V nadaljevanju sem učence vprašala, kako najpogosteje poteka pouk na njihovi šoli. 

Odgovore sem tvorila tako, da sem opisala glavne značilnosti posameznih modelov 

avtoritete, ki jih učitelji uporabljajo v praksi. 
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Graf 4: Mnenja učencev o tem, kako najpogosteje poteka pouk na njihovi šoli  

Legenda: a - Učitelj je glavni, ker podaja snov, mi pa ga poslušamo in tiho sledimo njegovim navodi-

lom. b - Učitelj nam pri pouku pusti veliko svobode in nas ne omejuje. Po navadi čaka, da sami poka-

žemo interes za delo. c - Učitelj ima jasna pravila, s katerimi se strinjate in jih upoštevate vsi pri pouku. 

Učno snov podaja na zanimiv in razumljiv način. d - Učitelj nas aktivno vključuje v pouk in nas spodbu-

ja, da razmišljamo in sami iščemo rešitve. 

 

Rezultati, ki so prikazani v Grafu 4, so pokazali, da največ, 43 (43%) vseh anketiranih 

učencev meni, da med učitelji, ki jih poučujejo, prevladujejo tisti učitelji, ki jih aktivno 

vključujejo v pouk in jih spodbujajo, da razmišljajo in sami iščejo rešitve. Za ta odgo-

vor se je odločila polovica, 25 anketiranih učencev od 1. do 5. razreda in 18 (36%) 

učencev od 6. do 9. razreda. Ti učitelji delujejo v skladu s principi samoomejitvene 

avtoritete. Drugi najpogostejši odgovor, za katerega se je odločilo 23 (46%) anketira-

nih učencev je bil, da med učitelji prevladujejo tisti učitelji, ki imajo jasna pravila, s 

katerimi se strinjajo in jih upoštevajo vsi pri pouku, učitelj pa učno snov podaja na 

zanimiv in razumljiv način. Te lastnosti so značilne za učitelje, ki delujejo po principih 

Kantove avtoritete »čistega uma«. Za ta odgovor se je odločilo 13 (26%) anketiranih 

učencev od 1. do 5. razreda in 10 (20%) anketiranih učencev od 6. do 9. razreda. 

Naslednji najpogostejši odgovor je bil, da med učitelji prevladujejo tisti učitelji, ki so 

glavni, ker podajajo snov, učenci pa ga poslušajo in tiho sledijo njegovim navodilom. 

To so učitelji, ki delujejo v skladu s principi apostolske avtoritete. Za ta odgovor pa se 
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je odločilo 20 (20%) vseh anketiranih učencev, od tega največ 13 (26%) anketiranih 

učencev od 1. do 5. razreda ter 7 (14%) anketiranih učencev od 6. do 9. razreda. 

Manjšina vseh anketiranih učencev 14 (28%) pa se je odločila za odgovor, da jim 

učitelj pri pouku pusti veliko svobode in jih ne omejuje ter po navadi čaka, da sami 

pokažejo interes za delo. Za ta odgovor se je odločilo 6 (12%) anketiranih učencev 

od 1. do 5. razreda in 8 (16%) anketiranih učencev od 6. do 9. razreda. Te lastnosti 

pa so značilne za učitelje, ki delujejo v skladu s principi prikrite avtoritete.  

 

Na podlagi rezultatov, ki so prikazani v Grafu 4, lahko odgovorim na drugo razisko-

valno vprašanje (R2). Med učitelji, ki poučujejo anketirane učence tako od 1. do 5. 

razreda in od 6. do 9. razreda, prevladujejo učitelji, ki delujejo v skladu z modelom 

samoomejitvene avtoritete. 

 

Avtorji (Kroflič, 1997 in Peček Čuk in Lesar, 2009) se strinjajo, da je model samoo-

mejitvene avtoritete najprimernejši za vzgojo v šoli in nasploh. Učitelji, ki delujejo v 

skladu z načeli tega modela avtoritete, učencem postavljajo jasne meje in pravila ter 

jim s tem omogočajo varnost. Učenci vedo, kaj so njihove naloge in kakšna so priča-

kovanja učiteljev. Izbira modela avtoritete je neposredno povezana z izbiro vzgojne-

ga stila. Učitelji, ki delujejo v skaldu s principi avtoritativnega vzgojnega stila in sa-

moomejitvenega modela avtoritete, pripomorejo k dosegi najvišjih vzgojnih ciljev, to-

rej k vzgoji samostojnega, avtonomnega in odgovornega posameznika (Kroflič, 

1997).  

 

10.3 Tip avtoritete učiteljev 

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kateri tip avtoritete, po mnenju 

učencev, prevladuje med učitelji, ki jih poučujejo. Učence sem najprej vprašala, kateri 

tipi učiteljev prevladujejo med tistimi, ki jih poučujejo. Odgovori so prikazani v Grafu 

5. 
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Graf 5: Tipi avtoritete, ki po mnenju učencev prevladujejo med učitelji, ki jih poučujejo 

Legenda: a - Natančni in organizirani učitelji, ki sta jim najpomembnejša uspešnost pri delu in ocene. b 

- Učitelji, ki jim je pomembno, da v razredu vlada dobro vzdušje, dober odnos z učenci in zanimiv po-

uk. c - Učitelji, ki so med vami zelo priljubljeni, pomembni pa so jim dobri odnosi do učencev in zanimiv 

pouk. d - Učitelji, ki vam puščajo veliko svobode, so tolerantni in prijazni do vseh. e - Učitelji, ki dopu-

ščajo nered, nesodelovanje učencev in ne glede na disciplinsko situacijo v razredu izvedejo učno uro. 

f - Učitelji, ki največ časa posvetijo reševanju problemov, saj razreda ne obvladajo. g - Učitelji, ki si 

avtoriteto gradijo s strahom in ocenami. Pouk pa poteka tako, da učitelj predava snov, učenci pa mu 

ubogljivo sledite. h - Učitelji, ki največ časa posvetijo vzpostavitvi reda in discipline v razredu. Pouk pa 

večinoma poteka rutinsko 

Največ 31 (31%) vseh anketiranih učencev meni, da med učitelji, ki jih poučujejo, 

prevladujejo učitelji, ki jim je pomembno, da v razredu vlada dobro vzdušje, da imajo 

z učenci vzpostavljen dober odnos in zanimiv pouk (avtoritativni učitelji). Za ta 

odgovor se je odločilo 18 (36%) anketiranih učencev od 1. do 5. razreda in 13 (26%) 

učencev od 6. do 9. razreda. Drugi najpogostejši odgovor med anketiranci je bil, da 

med učitelji prevladujejo natančni in organizirani učitelji, ki sta jim najpomembnejša 

uspešnost pri delu in ocene (direktivni učitelji). Med vsemi anketiranci se je 20 (20%) 

učencev odločilo za ta odgovor, od tega se je za ta odgovor odločilo 11 (22%) 

učencev od 1. do 5. razreda in 9 (18%) učencev od 6. do 9. razreda. Sledil je 

odgovor, da med učitelji prevladujejo tisti učitelji, ki največ časa posvetijo vzpostavitvi 

reda in discipline v razredu, pri tem pa pouk večinoma poteka rutinsko (garaški 
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učitelji). Za ta odgovor se je odločilo 15 (15%) vseh anketiranih učencev. Pri tem pa 

lahko iz Grafa 5 razberemo, da se med učenci od 1. do 5. in od 6. do 9. razreda 

pojavlja razlika v številu odgovorov. Za ta odgovor se je odločilo 12 (24%) učencev 

od 6. do 9. razreda in le 3 (6%) učenci od 1. do 5. razreda. Sledi odgovor, za 

katerega se je odločilo 10 (10%) učencev. 6 (12%) učencev od 1. do 5. razreda in 4 

(8%) učenci od 6. do 9. razreda menijo, da med učitelji, ki jih poučujejo prevladujejo 

učitelji, ki so med njimi zelo priljubljeni, pomembni so jim dobri odnosi z učenci in 

zanimiv pouk (tolerantni in avtoritativni učitelji). Da med učitelji prevladujejo tisti 

učitelji, ki si avtoriteto gradijo s strahom in ocenami ter pouk izvajajo tako, da 

predavajo snov, učenci pa mu ubogljivo sledijo (represivni učitelji), meni 9 (9%) vseh 

vprašanih učencev. Za ta odgovor se je odločilo 5 (10%) anketiranih učencev od 1. 

do 5 razreda in 4 (8%) učencev od 6. do 9. razreda. Sledil je odgovor, da med učitelji 

prevladujejo tisti učitelji, ki učencem puščajo veliko svobode, so tolerantni in prijazni 

do vseh (negotovi in tolerantni učitelji). Za ta odgovor se je odločilo 6 (6%) vseh 

anketirancev, od tega največ 4 (8%) anketirani učenci od 1. do 5. razreda in 2 (4%) 

učenca od 6. do 9. razreda. Da med učitelji prevladujejo tisti učitelji, ki največ časa 

posvetijo reševanju problemov, saj razreda ne obvladajo (negativni in agresivni 

učitelji), meni 5 (5%) vseh anketiranih učencev. Tako menijo štirje učenci (8%) od 6. 

do 9. razreda in en anketiran učenec (2%) od 1. do 5. razreda. Najmanj, 4 (4%) 

anketirani učenci pa menijo, da med učitelji prevladujejo tisti, ki dopuščajo nered, 

nesodelovanje učencev in ne glede na disciplinsko situacijo v razredu izvedejo učno 

uro (negativni in agresivni učitelji). Za ta odgovor sta se odločila dva učenca (4%)  od 

1. do 5. razreda in dva učenca (4%) od 6. do 9. razreda.  

Odgovori anketiranih učencev kažejo na to, da med učitelji, ki jih poučujejo, po 

njihovem mnenju prevladujejo učitelji, ki jim je pomembno, da v razredu vlada dobro 

vzdušje, dober odnos z učenci in zanimiv pouk. Avtorji Berkelmans, Levy in Rodriges 

(1993) učitelja s takšnimi lastnostmi opredelijo kot avtoritativnega učitelja. Takšen 

učitelj je razumevajoč do učencev, ima z njimi vzpostavljene odprte odnose in jih 

vključuje v proces oblikovanja pravil. Med učenci je priljubljen. Direktivnega učitelja 

opišejo kot dobro organiziranega učitelja, ki ima natančno strukturiran pouk in je pri 

svojem delu natančnost. Poudarek daje rezultatom in učnim dosežkom. Avtoritativen 
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učitelj je po njihovo razumevajoč do učencev, s katerimi ima vzpostavljene odprte 

odnose. Učence vključuje v proces oblikovanja pravil. Med učenci je priljubljen. 

Toleranten in avtoritativen učitelj temelji na zaupnih in odprtih odnosih ter je zelo 

priljubljen med učenci. Svoje delo opravlja z veseljem in se vedno trudi narediti pouk 

čimbolj zanimiv. Takšen učitelj je primer idealnega učitelja, ki si ga želi tako stroka 

kot tudi učenci (Wubbels, Brok, Tratwijk in Brekelmans 2005). Toleranten učitelj 

učencem dopušča ogromno svobode. Velik poudarek daje njihovim interesom, zato 

ima velikokrat težave z disciplino v razredu. Negotov in toleranten učitelj ima pri 

svojem delu velike disciplinske težave, saj v razredu ne deluje kot vodja, njegov pouk 

pa je slabo načrtovan in strukturiran (Wubbles, Brok, Tratwijk in Breklmans (2005). 

Negativen in agresiven učitelj veliko časa v razredu posveti reševanju problemov in 

vzpostavljanju reda v razredu. V razredu običajno vlada agresivni nemir. Učenci ga 

ne poslušajo in vsako priložnost izkoristijo, za to da motijo pouk (Brekelmans, Levy in 

Rodrigues, 1993). Represiven učitelj je v razredu glavni. Njegove učne ure so slabo 

načrtovane in neorganizirane. Pouk večinoma izvaja rutinsko in sicer tako, da učenci 

ubogljivo poslušajo ter so mirni, on pa predava snov. V razredu takšnega učitelja 

vlada negativna in napeta razredna klima (Brok, Telli in Cakiroglu, 2008). Garaški 

učitelj pa se neprestano trudi, da bi imel razred pod nadzorom. Za to porabi ogromno 

energije in časa. Učenci takšnemu učitelju sledijo, dokler so motivirani. Garaški učitelj 

pogosto deluje izgorel (Wubbels, Brok, Tartwijk in Brekelmans, 2005). 

Zanimalo me je še, kateri učitelji učencem predstavljajo največjo avtoriteto. Učenci so 

lahko izbirali med učitelji, ki se jih bojijo (a), učitelji, ki jim puščajo veliko svobode in 

jih ne omejujejo (b) ter med učitelji, ki imajo z njimi odprte odnose, jim lahko zaupajo 

in jih aktivno vključujejo v pouk (c). Rezultati so prikazani v Grafu 6. 
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Graf 6: Učitelji, za katere učenci menijo, da imajo največ avtoritete 

 
Legenda: a - Učitelji, ki se jih bojijo. b - Učitelji, ki jim puščajo veliko svobode in jih ne omejujejo. c - 

Učitelji, ki imajo z njimi odprte odnose, jim lahko zaupajo in jih aktivno vključujejo v pouk ter imajo pri 

pouku vzpostavljen red in disciplino. 

Rezultati, ki so prikazani v Grafu 6, so pokazali, da večina – 66 (66%) anketiranih 

učencev ocenjuje kot največjo avtoriteto učitelje, ki imajo z njimi odprte odnose in jim 

lahko zaupajo. Ti učitelji jih aktivno vključujejo v pouk ter imajo pri pouku vzpostavljen 

red in disciplino. Za ta odgovor se je odločilo 35 (70%) anketiranih učencev od 6. do 

9. razreda in 31 (62%) anketiranih učencev od 1. do 5. Drugi najpogostejši odgovor 

anketirancev je bil, da jim največjo avtoriteto prestavljajo učitelji, ki jim puščajo veliko 

svobode in jih ne omejujejo. Za ta odgovor se je odločilo 20 (20%) vseh anketiranih 

učencev, od tega 14 (28%) učencev od 1. do 5. razreda in 6 (12%) učencev od 6. do 

9. razreda. Ostalih 14 (14%) učencev pa meni, da imajo največjo avtoriteto tisti 

učitelji, ki se jih bojijo. Za ta odgovor se je odločilo 9 (18%) učencev od 6. do 9. 

razreda in 5 (10%) učencev od 1. do 5. razreda. Zaključimo lahko, da večina učencev 

smatra za avtoriteto tiste učitelje, ki temeljijo na avtoritativnem vzgojnem stilu, gradijo 

na dobrih medsebojnih odnosih in si prizadevajo, da vseskozi delujejo v prid 

učencem.  
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Na podlagi rezultatov, ki so prikazani v Grafu 6, lahko odgovorim na tretje 

raziskovalno vprašanje (R3). Med učitelji, ki poučujejo anketirane učence od 1. do 5. 

razreda in od 6. do 9. razreda, prevladujejo učitelji, ki jim je pomembno, da v razredu 

vlada dobro vzdušje, da imajo z učenci vzpostavljen dober odnos in se hkrati trudijo 

narediti pouk čim bolj zanimiv – to so avtoritativni učitelji. Avtorji (Brekelmansu, Levyu 

in Rodriguesu, 1993 in Wubbels, Brok, Tartwijk in Brekelmans, 2005) avtoritativne 

učitelje opišejo kot učitelje, ki imajo v razredu vzpostavljen red in disciplino, dobre 

odnose med učenci in so splošno priljubljeni med učenci. Avtorji (Brekelmansu, 

Levyu in Rodriguesu, 1993 in Wubbels, Brok, Tartwijk in Brekelmans, 2005) menijo, 

da je takšen učitelj primeren za delovanje v šolskem sistemu. 

 

 

10.4 Alternativno kaznovanje 

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, katere alternativne vzgojne 

ukrepe, po mnenju učencev od 1. do 5. in od 6. do 9. razreda, učitelji uporabljajo 

najpogostejše (R4). Najprej sem učence vprašala, ali so že bili kdaj kaznovani. 

Rezultati so prikazani v Grafu 7. 

 
Graf 7: Kaznovanost anketiranih učencev 

Rezultati, prikazani v Grafu 7, so pokazali, da je bila kaznovana večina – 63 (63%) 

anketiranih učencev. Od tega je bilo kaznovanih 35 (70%) učencev od 6. do 9. 
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razreda in 28 (56%) učencev od 1. do 5. razreda. Ostalih 37 (37%) anketiranih 

učencev pa je odgovorilo, da še niso bili kaznovani. Za ta odgovor se je odločilo 22 

(44%) učencev od 1. do 5. razreda in 15 (30%) učencev od 6. do 9. razreda.  

 

Kroflič (2011) meni, da moramo kaznovati v primeru, če se vzgajanec ne vede 

primerno. S tem mu, po njegovem, jasno sporočimo, da je njegovo vedenje 

neprimerno. Dejanje, ki ni primerno moramo obsoditi in osebi na različne načine 

pokazati, da dejanja ne toleriramo.  

 

Učence, ki so odgovorili pritrdilno (63, 63%), sem vprašala, približno kolikokrat so bili 

kaznovani. Rezultati so prikazani v Grafu 8. 

 

 

Graf 8: Pogostost kaznovanosti anketiranih učencev 

Na podlagi rezultatov, ki so prikazani v Grafu 8, lahko vidimo, da je bila večina 

anketiranih učencev – 41 (65%) od skupno 63 (100%) učencev, ki so na predhodno 

vprašanje odgovorili pritrdilno, je bilo tekom šolanja kaznovanih do 5-krat. Ta 

odgovor je obkrožilo 17 (61%) učencev od 1. do 5. razreda in 24 (69%) učencev od 

6. do 9. razreda. Skupno 14 (22%) vseh anketiranih učencev, ki so na prejšnje 

vprašanje odgovorili pritrdilno, je bilo kaznovanih več kot 10-krat, od tega 6 (21%) 

učencev od 1. do 5. razreda in 8 (23%) učencev od 6. do 9. razreda. Ostalih 8 (13%) 

anketirancev pa je bilo kaznovanih od 5 do 10-krat. Od tega 5 (18%) učencev od 1. 
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do 5. razreda in trije (8%) učenci od 6. do 9. razreda. Ugotovimo lahko, da so oboji 

učenci na to vprašanje odgovarjali podobno. 

 

Peček Čuk in Lesar (2009) menita, da Se kaznovanju ni možno izogniti. Kako 

pogosto bo učitelj kaznoval, pa je stvar njegove osebne presoje in tolerance. Učitelji 

lahko kaznujejo formalno (kazni, ki so določene z zakoni in uradnimi dokumenti) ali 

neformalno (kazni, ki jih učitelj določi skupaj z učenci).  

 

 

 
 
Graf 9: Najpogostejši vzroki kaznovanosti anketiranih učencev 

 
Rezultati, ki so prikazani v Grafu 9, so pokazali, da je bilo 48 (76%) anketiranih 

učencev, ki je na vprašanje, če so bili kdaj kaznovani, odgovorila pritrdilno, 

kaznovana zaradi motenja pouka s klepetanjem, seganjem v učiteljevo besedo, 

neumestnim govorjenjem, neprimernimi šalami in podobno. Ta odgovor je obkrožilo 

18 (64%) učencev od 1. do 5. razreda in 30 (86%) učencev od 6. do 9. razreda. Drugi 

najpogostejši vzrok kaznovanosti anketiranih učencev je bil neupoštevanje pravil 

vedenja (zapuščanje svojega prostora, sanjarjenje, gledanje skozi okno in podobno). 

Skupno je ta vzrok kaznovanosti navedlo 12 (19%) anketirancev, od tega 7 (25%) 

učencev od 1. do 5. razreda in 5 (14%) učencev od 6. do 9. razreda. Najmanjkrat pa 

so bili anketirani učenci kaznovani zaradi nasilnega vedenja. Trije (11%) učenci od 1. 
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do 5. razreda so obkrožili ta vzrok, med učenci od 6. do 9. razreda pa ni nihče 

obkrožil tega odgovora.  

 

Kot najučinkovitejše vzgojno sredstvo avtorici Peček Čuk in Lesar (2009) vidita 

ustrezno kaznovanje. Preden kaznujemo pa moramo vedno dobro premisliti, kako 

bomo kaznovali in dosegli želeno vedenje. Pomembno je, da smo pri tem striktni in 

vse učence obravnavamo na enak način. Vprašati se moramo, ali nas moti učenčevo 

vedenje ali učenčeva osebnost. Vedno moramo kaznovati dejanja. Pšunder in 

Dečman Drobnijič (2010) menita, da moramo vedno preprečiti in ustaviti vsako 

nasilno vedenje. Naloga učitelja je, da vsem učencem zagotovi varnost. V zadnjem 

času je opaziti porast nasilnega vedenja, zato moramo biti nanj še toliko bolj pozorni. 

 

Zanimalo me je, kako pogosto učitelji uporabljajo posamezne oblike alternativnih 

vzgojnih ukrepov (pobotanje – poravnava konflikta, popravilo škodljivih posledic 

neprimernega ravnanja, opravljanje družbeno koristnega dela in mediacija). Učenci 

so na lestvici od 1 do 5 ocenili pogostost uporabe posameznih vzgojnih ukrepov. Pri 

tem je pomenilo 1 – nikoli in 5 – zelo pogosto. 
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Tabela 4: Pogostost uporabe posameznih alternativnih vzgojnih ukrepov učiteljev po 

mnenju anketiranih učencev 

Alternativni vzgojni ukrep  Nikoli Redko 

kdaj 

Včasih  Pogosto Zelo 

pogosto 

 

f f 

% 

f f % f f 

% 

f f 

% 

f f % M 

Pobotanje – poravnava 

konflikta 

Učenci od 1. 

do 5. razreda 

 
1 

 
2 

 
2 

 
4 

 
9 

 
18 

10 20 28 56 4,2 

Učenci od 6. 

do 9. razreda 

 
7 

 
14 

 
6 

 
12 

 
23 

 
46 

10 20 4 8 3,0 

Popravilo škodljivih 

posledic neprimernega 

ravnanja 

Učenci od 1. 

do 5. razreda 1 2 3 6 20 40 18 36 8 16 3,6 

Učenci od 6. 

do 9. razreda 11 22 10 20 12 24 15 30 2 4 2,7 

Opravljanje družbeno 

koristnega dela 

Učenci od 1. 

do 5. razreda 10 20 5 10 6 12 11 22 18 36 3,4 

Učenci od 6. 

do 9. razreda 15 30 8 16 4 8 12 24 11 22 2,9 

Mediacija  Učenci od 1. 

do 5. razreda 15 30 5 10 10 20 8 16 12 24 2,9 

Učenci od 6. 

do 9. razreda 9 18 12 24 6 12 14 28 9 18 3,0 

 

V tabeli 4 so prikazani rezultati, ki so pokazali, da učitelji anketiranih učencev od 1. 

do 5. razreda pogosto uporabljajo pobotanje oz. poravnavo konflikta (M = 4,2) in 

popravilo škodljivih posledic neprimernega ravnanja (M = 3,6). Po njihovem mnenju 

včasih uporabljajo opravljanje družbeno koristnih del (M = 3,4) in mediacije (M = 2,9). 

Učenci od 6. do 9. razreda pa menijo, da njihovi učitelji včasih alternativno kaznujejo 

s pobotanjem oz. poravnavo konflikta (M = 3,0), mediacijo (povprečna ocena 3,0), z 

opravljanjem družbeno koristnih del (M = 2,9) in s popravilom škodljivih posledic 

neprimernega ravnanja (M = 2,7).  
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Peček Čuk in Lesar (2009) menita, da je uporaba poravnave povzročene škode 

smiselna takrat, ko je strojena materialna škoda. Pri tem pa moramo upoštevati 

stopnjo otrokovega razvoja in smiselno prilagoditi. Opravljanje družbeno koristnih del 

pa pomeni odpravo povzročene škode v korist skupnosti. Filipčič (2006) meni, da je 

uporaba tovrstnega alternativnega ukrepanja smiselna, saj nasprotuje klasičnemu 

kaznovanju in povzročitelju omogoča, da popravi svoje napake. Avtor tudi meni, da 

lahko s takšnim ukrepanjem učinkovito preprečimo nadaljnje neprimerno ravnanje 

povzročitelja in tudi ostalih učencev. Prgić (2010) meni, da je mediacija proces, ki 

bistveno pripomore k razvoju komunikacijskih sposobnosti, empatije in prevzemanju 

odgovornosti za svoja dejanja. S pomočjo tretje nevtralne osebe vpleteni poiščejo 

sporazum, ki je sprejemljiv za vse. Mediacija je lahko šolska – izvajajo jo šolski 

mediatorji ali vrstniška – vključeni so izključno učenci (Kroflič, 2011). 

  

Zanimalo me je, katero obliko kaznovanja (klasično ali alternativno) učitelji 

anketirancev uporabljajo pogosteje.  

 

 

Graf 10: Oblike kaznovanja, ki jih učitelji po mnenju anketirancev uporabljajo 

pogosteje 

 

Rezultati, ki so prikazani v Grafu 10, so pokazali, da večina anketiranih učencev 

meni, da učitelji, ki jih poučujejo, pogosteje uporabljajo alternativne vzgojne ukrepe. 
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Ta odgovor je obkrožila večina, 58 (58%) vseh anketirancev, od tega 32 (64%) 

učencev od 1. do 5. razreda in 26 (52%) učencev od 6. do 9. razreda. Ostalih 42 

(42%) pa meni, da učitelji, ki jih poučujejo, največkrat kaznujejo klasično (verbalno 

kaznovanje, obremenilne kazni, odtegovanje ljubezni…).  

 

Avtorici Peček Čuk in Lesar (2009) kazni delita v tri skupine: verbalno kaznovanje, 

kamor prištevamo grajo, grožnjo, posmehovanje in zaničevanje ter molk; druge 

oblike kaznovanja, kamor prištevamo obremenilne kazni, odtegovanje ljubezni in 

pozornosti ter poravnavo povzročene škode ter fizično kaznovanje. Kroflič (2011) pa 

med alternativne vzgojne ukrepe prišteva: pobotanje oz. poravnavo, popravilo 

škodljivih posledic ravnanja, opravljanje družbeno koristnih del, premestitev v drug 

oddelek in mediacijo.  

 

V nadaljevanju me je zanimalo, katere oblike alternativnih vzgojnih ukrepov učitelji 

anketiranih učencev uporabljajo najpogosteje. 

 

 

Graf 11: Oblike alternativnih vzgojnih ukrepov, ki jih učitelji po mnenju anketiranih 

učencev uporabljajo najpogosteje  

 

Rezultati, ki so prikazani v Grafu 11, so pokazali, da je največ anketiranih učencev – 

42 (42%) meni, da učitelji največkrat alternativno kaznujejo s pobotanjem – 
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poravnano konflikta, od tega tako meni polovica (25) učencev od 1. do 5. razreda in 

17 (34%) učencev od 6. do 9. razreda. Druga najpogostejša oblika alternativnega 

kaznovanja pa je po mnenju anketirancev opravljanje družbeno koristnega dela. 

Tako meni 28 (28%) vseh anketirancev, od tega 13 (26%) učencev od 1. do 5. 

razreda in 15 (30%) učencev od 6. do 9. razreda. 18 (18%) anketiranih učencev 

meni, da učitelji najpogosteje alternativno kaznujejo s popravilom škodljivih posledic 

neprimernega ravnanja. Tako meni 9 (18%) učencev od 1. do 5. razreda in 9 (18%) 

učencev od 6. do 9. razreda. Najmanj učencev – 12 (24%) pa meni, da učitelji 

največkrat alternativno kaznujejo z mediacijo. Tako so odgovorili trije (6%) učenci od 

1. do 5. razreda in 9 (18%) učencev od 6. do 9. razreda.  

 

Na podlagi rezultatov, prikazanih v Tabeli 4 in v Grafu 11, lahko odgovorim na četrto 

raziskovalno vprašanje (R4). Učitelji, ki poučujejo oboje anketirane učence, 

največkrat kaznujejo alternativno (pobotanje – poravnava konflikta, popravilo 

škodljivih posledic neprimernega ravnanja, opravljanje družbeno koristnih del in 

mediacija). Tako učenci od 1. do 5. kot tudi učenci od 6. do 9. razreda pa so 

največkrat odgovorili, da učitelji najpogosteje alternativno kaznujejo s pobotanjem – 

poravnavo konflikta. 

 

Avtorji (Pšunder in Dečman Drobnjič, 2010, Peček Čuk in Lesar, 2009 in Kroflič, 

2011) menijo, da je uporaba alternativnih vzgojnih ukrepov smiselna, saj z njimi 

velikokrat dosežemo boljši vzgojni učinek kot s klasičnim kaznovanjem. Glavno 

prednost vidijo v tem, da učitelji z alternativnim kaznovanjem omogočajo učencem 

možnost, da popravijo svoje napake. Avtorici Peček Čuk in Lesar (2009) menita, da 

je poravnava povzročene škode primerna za večino učencev. Glavno prednost tega 

alternativnega ukrepanja vidita v tem, da pri posameznikih razvijamo odgovornost za 

svoja dejanja in zavedanje posledic njihovega ravnanja na druge. Berčnik (2009) pa 

poudarja, da je pri restituciji pomembno, da se učenci zavedajo posledic in sami 

pokažejo interes za reševanje konflikta. Kroflič (2009) meni, da z opravljanjem 

družbeno koristnega dela pri učencu dosežemo, da se zave posledic svojega 

ravnanja in prevzame odgovornost za nastalo situacijo. Cilj tovrstnega alternativnega 

ukrepanja pa je tudi, da kršitelj v bodoče spornega ravnanja ne ponovi. Kroflič (2011) 
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meni, da je mediacija oblika alternativnega kaznovanja, ki omogoča, da udeleženci 

spora v prisotnosti tretje, nevtralne osebe dosežejo dogovor, ki je sprejemljiv za obe 

strani. Meni, da se učenci ob mediaciji naučijo konstruktivne komunikacije, hkrati pa 

ob vživljanju v drugo osebo razvijajo empatijo. 

 

10.5 Nagrajevanje 

 

Pri petem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, katere oblike nagrad po mnenju 

učencev od prvega do petega in od šestega do devetega razreda največkrat 

uporabljajo učitelji v šoli. Najprej sem učence vprašala, če so bili že kdaj nagrajeni. 

 

 

Graf 12: Odgovori učencev na vprašanje, če so bili že kdaj nagrajeni 

 

Rezultati, ki so prikazani v Grafu 12 so pokazali, da je bila večina anketiranih 

učencev – 73 (73%) že kdaj nagrajena. Nagrajenih je bilo 39 (78%) učencev od 1. do 

5. razreda in  34 (68%) učencev od 6. do 9. razreda. Ostalih 27 (27%) učencev je 

odgovorilo, da še niso bili nagrajeni. Tako je odgovorilo 11 (22%) učencev od 1. do 5. 

razreda in 16 (32%) od 6. do 9. razreda. 
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Učence, ki se odlikujejo s svojim znanjem ali drugimi dejavnostmi, mora šola skladno 

s 58. členom Zakona o osnovnih šolah (2007) ustrezno nagraditi. Učitelj je pri 

opravljanju svojega dela avtonomen, kar pomeni, da se sproti odloča in presoja tudi o 

tem, kdaj in kako bo posameznika nagradil (Pšunder, 2004). Peček Čuk in Lesar 

(2009) menita, da z nagrajevanjem učencem sporočimo, da je njihovo vedenje še 

posebej zaželeno. 

 

Vse učence, ki so na to vprašanje odgovorili pritrdilno 39 (78%), sem vprašala, 

približno kolikokrat so bili nagrajeni in kako so bili nagrajeni. Rezultati so prikazani v 

Grafu 13 in v Tabeli 5. 

 
Graf 13: Odgovori učencev na vprašanje, kolikokrat so bili nagrajeni 

 
Rezultati, prikazani v Grafu 13 so pokazali, da je večina bila anketiranih učencev – 

48 (65%), ki je na predhodno vprašanje odgovorila pritrdilno, nagrajena do 5-krat. 

Tako je odgovorilo 25 (64%) učencev od 1. do 5. razreda in 23 (68%) učencev od 6. 

do 9. razreda. Od 5–10-krat je bilo nagrajenih skupno 15 (21%) vseh anketiranih 

učencev, od tega 8 (21%) učencev od 1. do 5. razreda in 7 (20%) učencev od 6. do 

9. razreda. Ostalih 10 (14%) anketirancev je bilo nagrajenih več kot 10-krat. Tako je 

odgovorilo 6 (15%) učencev od 1. do 5. razreda in 4 (12%) učenci od 6. do 9. 

razreda. Kot lahko opazimo, so oboji anketirani učenci odgovarjali podobno.  
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Blum (1999) meni, da z nagrajevanjem krepimo preventivno in korektivno delovanje. 

Meni, da so nagrade koristne in jih ni nikoli preveč, hrkati pa opozarja, da je 

doslednost pri nagrajevanju bistvenega pomena. Podobne situacije morajo biti 

podobno nagrajene. Avtor meni, da bi bilo smiselno poenotiti sistem nagrajevanja za 

iste institucije.  

 

V nadaljevanju sem učence, ki so na vprašanje, ali so že bili kdaj nagrajeni, 

odgovorili pritrdilno, vprašala, kako so bili nagrajeni. Zbrane odgovore sem preštela 

in jih razvrstila v 4 kategorije. Rezultati so prikazani v Tabeli 5. 

 

 Tabela 5: Nagrade, s katerimi so bili nagrajeni anketirani učenci 

Nagrada Učenci od 1. do 5. razreda Učenci od 6. do 9. razreda 

f f% f f% 

Sladkarije  18 36 10 26 

Pohvala 23 46 20 51 

Priznanje  6 12 8 20 

Dobra ocena  3 6 1 3 

SKUPAJ 50 100 39 100 

 

Kot lahko razberemo iz Tabele 5, so učenci od 1. do 5. razreda največkrat – 23-krat 

(46% odgovorov) navedli, da so bili nagrajeni s pohvalo, 18-krat (36% vseh 

odgovorov) so navedli, da so bili nagrajeni s sladkarijami, 6-krat (12% vseh 

odgovorov) s priznanjem in 3-krat (6% vseh odgovorov) z dobro oceno. Medtem, ko 

so učenci od 6. do 9. razreda največkrat – 20-krat navedli, da so bili nagrajeni s 

pohvalo, 10-krat (26% vseh odgovorov) s sladkarijami, 8-krat (20% vseh odgovorov) 

s priznanjem in enkrat (3% vseh odgovorov) z dobro oceno. 

 
Način, kako bo učitelj nagradil učenčevo dejanje, izdelek, idejo ali namen, je odvisen 

od njegove osebne presoje. Warnecken in Tomassello (2008) pa poudarjata, da 

moramo biti pri materialnem nagrajevanju še posebej previdni, saj naj bi po sodobnih 

raziskavah ugotovili, da se pojavljajo številni negativni učinki.  
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Na podlagi rezultatov, prikazanih v Tabeli 5, lahko odgovorim na zadnje raziskovalno 

vprašanje. Učitelji najpogosteje nagrajujejo učence tako od prvega do petega, kot 

tudi ob šestega do devetega razreda, s pohvalo. Twentier (1999) meni, da je pohvala 

učinkovita tehnika, s katero lahko učitelj učinkovito preprečuje neprimerno vedenje in 

doseže pozitiven učinek na vedenje. Učinek pa bo dober le, če si je pohvaljena 

oseba pohvalo zares zaslužila. 

 

Anketirani učenci so v nadaljevanju na lestvici od 1 do 5 ocenili še, kako pogosto jih 

nagrajujejo učitelji in kako pomembne se jim zdijo nagrade. Rezultati so prikazani v 

Tabeli 6 in v Tabeli 7. 

 

Tabela 6: Mnenja učencev o pogostosti nagrajevanja s strani učiteljev  

Pogostost 

nagrajevanja 

učiteljev 

Nikoli Redko 

kdaj 

Včasih  Pogosto  Zelo 

pogosto 

Skupaj   

f f % f f % f f % f f % f f % f f % M  

Učenci od 1. 

do 5. razreda 11 22 10 20 15 30 12 24 2 4 50 100 2,7 
 

Učenci od 6. 

do 9. razreda 
4 8 16 32 23 46 5 10 2 4 50 100 2,7 

 

 

Rezultati, ki so prikazani v Tabeli 6 so pokazali, da učenci od 1. do 5. in od 6. do 9. 

razreda menijo, da jih učitelji nagrajujejo včasih (M = 2,7).  

 

Kako pogosto in kdaj bodo učitelji nagrajevali, je stvar njihove osebne presoje in 

stališča do nagrajevanja. Zupančič in Justin (1991) pa poudarjata, da moramo 

nagrajevati zmerno, saj naj bi pretirano nagrajevanje izničilo pozitivni učinek. Pri 

posamezniku, ki ga pretirano hvalimo, lahko pride do tega, da ne zna več oceniti 

svojih sposobnosti in hvale ne jemlje resno. Takšni učenci lahko postanejo negotovi 

(Radovanović, 2014). Pomembno je, da učence pohvalimo le, če si to s 

prizadevanjem zares zaslužijo (Strojin, 2006). 
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Tabela 7: Mnenja učencev o pomembnosti nagrad 

Pomembnost 

nagrajevanja 

Sploh ni 

pomembno 

Ni 

pomembno 

Srednje 

pomembno 

Pomembno  Zelo 

pomembno 

Skupaj   

f f % f f % f f % f f % f f % f f % M  

Učenci od 1. 

do 5. razreda 
2 4 2 4 5 10 11 22 30 60 50 100 4,3 

 

Učenci od 6. 

do 9. razreda 
5 10 7 14 12 24 14 28 12 24 50 100 3,4 

 

 
 
Rezultati, ki so prikazani v Tabeli 7, so pokazali, da se učencem od 1. do 5. razreda 

zdijo nagrade pomembne (M = 4,3), učencem od 6. do 9. razreda pa se zdijo srednje 

pomembne (M = 3,4). 

 

Avtorici Peček Čuk in Lesar (2009) menita, da so nagrade pomemben del vzgojnega 

načrta šole, saj z njimi sporočamo učencem, da smo opazili njihovo prizadevaje in 

ravnanje, ki je v skladu z našimi pričakovanji. Pri učencu z nagrajevanjem običajno 

dosežemo dodatno motivacijo za delo, hkrati pa tudi drugim sporočamo, kakšna 

dejanja so še posebej zaželena. V šolah običajno nagrajujejo s pohvalami, priznanji 

in z nagradami (Warnecken in Tomassello, 2008).  

 

Na koncu pa sem učence še vprašala, ali menijo, da jih učitelji dovolj pogosto 

nagrajujejo. Rezultati so prikazani v Grafu 14. 
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Graf 14: Mnenja učencev o tem, ali jih učitelji nagrajujejo dovolj pogosto  

 

Rezultati, prikazani v Grafu 14, so pokazali, da večina vseh anketirancev – 70 (70%) 

meni, da jih učitelji ne nagrajujejo dovolj pogosto. Od tega tako meni 33 (66%) 

anketiranih učencev od 1. do 5. razreda in 37 (74%) anketiranih učencev od 6. do 9. 

razreda. Ostalih 30 (30%) pa meni, da učitelji nagrajujejo dovolj pogosto. Tako meni 

17 (34%) anketiranih učencev od 1. do 5. razreda in 13 (26%) anketiranih učencev 

od 6. do 9. razreda. 

 

Cowley (2005) meni, da je nagrajevanje eno izmed najučinkovitejših načinov, s 

katerimi lahko izboljšamo vedenje. Učinkovitost pa je pogojena z izbiro nagrade, ki 

mora biti vselej premišljena. Nagrade morajo delovati motivacijsko, učenci pa si jih 

morajo zaslužiti. Fabel in Mazlish (1996) menita, da pohvala na posameznika deluje 

motivacijsko in pozitivno deluje na njihovo samopodobo. Ob pohvali postanejo 

ponosni na svoje delo in dobro vpliva na njihovo samozavest.  
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11 SKLEP 
 

V magistrskem delu sem želela raziskati in prikazati, katere vzgojne stile po mnenju 

učencev največkrat uporabljajo učitelji pri svojem delu, kako po mnenju učencev 

vzpostavljajo avtoriteto v razredu, kateri tip avtoritete po mnenju učencev prevladuje 

med učitelji, katere alternativne vzgojne ukrepe po mnenju učencev uporabljajo 

učitelji ter kako nagrajujejo učence, ki so se še posebej izkazali na določenih 

področjih.  

V teoretičnem delu sem najprej opredelila vzgojo in vzgojne stile. Natančno sem 

opisala represivni oz. avtoritarni vzgojni stil, permisivni vzgojni stil ali laissez-fare ter 

demokratičen, interakcijski oz. avtoritativni vzgojni stil. V nadaljevanju sem opredelila 

avtoriteto in natančno predstavila apostolsko avtoriteto, Kantovo avtoriteto »čistega« 

uma, Rousseaujevo prikrito avtoriteto in samoomejitveno avtoriteto, ki danes velja za 

najprimernejšo obliko avtoritete. Omogoča namreč vzgojo avtonomnega, odločnega, 

pogumnega in razumnega posameznika. Iz vzgojnega stila učitelja je razpoznaven 

tudi tip avtoritete učitelja, zato sem v nadaljevanju natančneje opredelila osem tipov 

avtoritete učitelja: direktiven učitelj, avtoritativen učitelj, toleranten in avtoritativen 

učitelj, toleranten učitelj, negotov in toleranten učitelj, negotov in agresiven učitelj, 

represiven učitelj in garaški učitelj. Stroka in učenci si v razredu najbolj želijo 

tolerantnega in avtoritativnega učitelja, ki je do učencev razumevajoč, ima z njimi 

vzpostavljene odprte in zaupne odnose, učence spoštuje, učne ure vedno dobro 

načrtuje ter poskrbi, da je pouk zanimiv. Med učenci velja za priljubljenega in 

spoštovanega. 

Za javne šole je vzgoja formalno predpisana na sistemski ravni s pravilniki, katalogi 

znanj in z zakonodajo. Vsaka šola pa mora oblikovati svoj lastni vzgojni koncept, ki 

temelji na zakonih in hkrati vključuje tudi specifiko posamezne šole. Z vzgojnim 

konceptom mora vsaka šola jasno določiti vrednotne usmeritve. Predstavila sem tudi 

vzgojno delovanje šole, ki ga določa vzgojni načrt. Poudarila sem, da moramo pri 

oblikovanju vzgojnega načrta upoštevati formalne direktivne in norme ter tudi 

specifične potrebe staršev, učencev in širšega okolja. Omogočati mora optimalno 

dosego vzgojno-izobraževalnih ciljev.   
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Ker se mi zdijo nagrade zelo pomemben del vzgojnega načrta in ker menim, da imajo 

velik vzgojni učinek, sem jih predstavila pred alternativnimi vzgojnimi ukrepi. Pri 

nagrajevanju pa moramo biti pozorni predvsem na to, da imamo kriterije enake za 

vse. Nagrajevati moramo tiste učence, ki si to zares zaslužijo. Podala sem tudi 

konkretne primere nagrad in priznanj, ki jih uporabljajo na OŠ Grm. Ker pa se 

navkljub dobremu preventivnemu delovanju v šoli ne moremo izogniti neprimernemu 

vedenju ter posledičnemu kaznovanju učencev, sem predstavila še alternativne 

vzgojne ukrepe. Učitelji imajo o tem, kaj je primerno in kaj ni primerno vedenje, 

različne poglede. Velikokrat se med njimi pojavljajo vprašanja, kdaj in kako 

posredovati ter preprečiti nadaljnje motenje pouka s strani učencev. Njihov odziv ob 

neprimernem vedenju je avtonomen. Svobodno se namreč lahko odločijo, kdaj in na 

kakšen način bodo posredovali. Pri tem pa morajo dobro premisliti, kakšno vzgojno 

strategijo bodo izbrali, da bodo dosegli želeni cilj – odpravo neprimernega vedenja in 

preprečitev nadaljnjih disciplinskih težav. Katero vzgojno strategijo bodo učitelji izbrali 

pa je odvisno tudi od same teže kršitve in njene intenzitete.  

V empiričnem delu sem analizirala rezultate, ki sem jih pridobila z anketiranjem 

učencev od prvega do devetega razreda. Skupno je v raziskavi sodelovalo 100 

učencev in učenk, od tega jih polovica obiskuje od 1. do 5. razred in druga polovica 

od 6. do 9. razred. Rezultate anketirancev sem med seboj primerjala in ugotavljala, 

ali obstajajo razlike med anketiranimi učenci od 1. do 5. in od 6. do 9. razreda. 

Ugotovila sem, da se učencem od 1. do 5. razreda zdi aktivno vključevanje učencev 

v pouk s strani učiteljev zelo pomembno (povprečna ocena 4,5), učencem od 6. do 9. 

razreda pa se zdi pomembno (povprečna ocena 4,0). Po mnenju večine – 70 (70%) 

vseh anketirancev med učitelji prevladujejo tisti učitelji, ki učence aktivno vključujejo v 

pouk, jih spodbujajo k razmišljanju in jih kaznujejo z namenom, da jim sporočijo, kaj 

je prav in kaj ne. Največ, 43 (43%) učencev meni, da pouk na njihovi šoli 

najpogosteje poteka tako, da jih učitelji aktivno vključujejo v pouk in jih pri tem 

spodbuja, da razmišljajo in sami iščejo rešitve. Izkazalo se je, da po mnenju 

anketirancev, med učitelji prevladujejo tisti, ki jim je pomembno, da v razredu vlada 

dobro vzdušje, da imajo z učenci vzpostavljen dober odnos in zanimiv pouk (tako 

meni 31% vseh anketiranih).  
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Večina, 66 (66%) vseh anketiranih učencev tretira kot avtoriteto učitelje, ki imajo z 

njimi odprt odnos, jim lahko zaupajo in jih aktivno vključujejo v pouk, pri tem pa 

vladata red in disciplina. Ugotovila sem, da je večina, 63 (63%) učencev, že bila 

kaznovana. Največ teh učencev, 41 (65%) pa je bila kaznovana do 5-krat, 

najpogosteje zaradi motenja pouka – tako je odgovorilo 48 (76%) anketirancev, ki so 

že bili kdaj kaznovani. Večina anketirancev, 58 (58%), je izrazila, da učitelji pogosteje 

kaznujejo alternativno kot klasično, pri tem pa se po njihovem mnenju največkrat 

poslužujejo pobotanja – poravnave konflikta. Ugotovila sem, da je bila večina, 73 

(73%)  anketirancev, že nagrajena. Največ, 48 (65%), teh učencev je bila nagrajena 

do 5-krat. Pri tem pa so bili najpogosteje nagrajeni s pohvalo ali s sladkarijami. 

Anketirani učenci menijo, da jih učitelji nagrajujejo včasih (povprečna ocena obojih je 

2,7). Nagrade pa se učencem od 1. do 5. razreda zdijo pomembne (povprečna ocena 

4,3), učencem od 6. do 9. razreda pa srednje pomembne (povprečna ocena 3,4). Pri 

tem pa večina, 70 (70%), anketirancev meni, da jih učitelji ne nagrajujejo dovolj 

pogosto.  

Rezultati, ki sem jih pridobila z anketiranjem učencev o vzgojnih stilih, avtoriteti, 

alternativnem kaznovanju in nagrajevanju, lahko služijo kot osnova za nadaljnje 

raziskovanje na področju vzgoje, vzgojnih stilov in avtoritete. Rezultati odražajo 

mnenja učencev OŠ Grm in II. OŠ Celje in predstavljajo povratno informacijo 

zaposlenim. Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da se po mnenju 

anketirancev med učitelji, ki jih poučujejo, še vedno najdejo tisti učitelji, ki delujejo po 

principih avtoritarnega vzgojnega stila. Skoraj tretjina anketirancev je odgovorila, da 

še niso bili nagrajeni. Menim, da je na tem področju še veliko prostora za izboljšave. 

Raziskava tako pušča še veliko odprtih vprašanj, na podlagi katerih lahko predstavlja 

izhodišče za nove raziskave in pripomore k izboljšavam na področju vzgoje in 

vzpostavljanja avtoritete učiteljev v šoli. 
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13 PRILOGA 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENKE IN UČENCE OSNOVNE ŠOLE 

Spoštovani, 

sem Jana Zajc, študentka kemije in biologije, programa dvopredmetni učitelj na Pe-

dagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko delo o vzgojnih ukrepih, ki jih uči-

telji uporabljajo v sodobni šoli. Prosila bi vas, da rešite anketni vprašalnik, ki je ano-

nimen in bo uporabljen zgolj v študijske namene in mi s tem pomagate pri izvedbi 

raziskave. Že vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje. 

1. Označite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami. (1 -sploh se ne stri-

njam, 2-se ne strinjam, 3-delno se strinjam, 4-se strinjam, 5-popolnoma se stri-

njam) 

Učitelji imajo jasna pravila, ki se jih morate držati, sicer ste kaznova-

ni. 
1    2    3    4    5 

Učitelj vsako kršitev pravil kaznuje. 1    2    3    4    5 

Učitelji želijo ustreči vsem našim željam in predlogom. 1    2    3    4    5 

Učitelji nenehno skrbijo za to, da med nami ni konfliktov in nas nikoli 

ne kaznujejo. 
1    2    3    4    5 

Z učitelji se lahko brez zadrege pogovarjamo o vsem. 1    2    3    4    5 

Učitelji nas spodbujajo, da povemo svoje mnenje. 1    2    3    4    5 

Učitelji nas v primeru kršenja pravil vedno vse kaznujejo na enak 

način. 
1    2    3    4    5 

Skupaj z učiteljem se dogovorimo, katera pravila bodo veljala pri po-

uku. 
1    2    3    4    5 

 

2. Označite, kako pomembno se vam zdi, da vas učitelji vključujejo v pouk in spod-

bujajo, da izrazite svoje mnenje? (1-nepomembno, 5-zelo pomembno) 

 

1   2   3   4   5 
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3. Kakšni učitelji prevladujejo med učitelji, ki vas poučujejo? 

a) Učitelji, ki imajo pri pouku vzpostavljen red in disciplino ter kaznujejo vse, ki se 

pravil ne držijo.  

b) Učitelji, ki ustrežejo vsem našim željam, so nezahtevni in nas nikoli ne kaznu-

jejo. 

c) Učitelji, ki nas aktivno vključujejo v pouk, nas spodbujajo k razmišljanju in nas 

kaznujejo z namenom, da nam sporočijo, kaj je prav in kaj ne. 

 

4. Označite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami. (1 -sploh se ne stri-

njam, 2-se ne strinjam, 3-delno se strinjam, 4-se strinjam, 5-popolnoma se stri-

njam) 

Vsi učitelji imajo avtoriteto, zato ker so učitelji. 1    2    3    4    5 

Učitelji so v razredu glavni, saj podajajo snov, mi pa jih moramo brez 

ugovarjanja poslušati in slediti njihovim navodilom. 
1    2    3    4    5 

Pouk poteka večinoma na enak način, pri tem pa v razredu vladata 

red in disciplina. 
1    2    3    4    5 

Učitelji nam nudijo veliko svobode pri delu. Ne omejujejo nas. 1    2    3    4    5 

Učitelji čakajo, da sami pokažemo interes za učenje.   1    2    3    4    5 

Učitelji nas ne kaznujejo. 1    2    3    4    5 

Učitelji od nas pričakujejo, da upoštevamo pravila. 1    2    3    4    5 

Učiteljem lahko zaupamo (če imamo težave vemo, da se lahko obr-

nemo na njih). 
1    2    3    4    5 

Učitelji nas spodbujajo k aktivnemu sodelovanju pri pouku.  1    2    3    4    5 

 

5. Kako najpogosteje poteka pouk na vaši šoli? 

a) Učitelj je glavni, ker podaja snov, mi pa ga poslušamo in tiho sledimo njegovim 

navodilom. 

b) Učitelj nam pri pouku pusti veliko svobode in nas ne omejuje. Po navadi čaka, 

da sami pokažemo interes za delo. 

c) Učitelj ima jasna pravila, s katerimi se strinjate in jih upoštevate vsi pri pouku. 

Učno snov podaja na zanimiv in razumljiv način. 
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d) Učitelj nas aktivno vključuje v pouk in nas spodbuja, da razmišljamo in sami 

iščemo rešitve. 

 

6. Med učitelji, ki vas poučujejo, prevladujejo: (obkroži en odgovor) 

a) Natančni in organizirani učitelji, ki sta jim najpomembnejša uspešnost pri delu 

in ocene. 

b) Učitelji, ki jim je pomembno, da v razredu vlada dobro vzdušje, dober odnos z 

učenci in zanimiv pouk. 

c) Učitelji, ki so med vami zelo priljubljeni, pomembni pa so jim dobri odnosi do 

učencev in zanimiv pouk. 

d) Učitelji, ki vam puščajo veliko svobode, so tolerantni in prijazni do vseh. 

e) Učitelji, ki dopuščajo nered, nesodelovanje učencev in ne glede na disciplin-

sko situacijo v razredu izvedejo učno uro. 

f) Učitelji, ki največ časa posvetijo reševanju problemov, saj razreda ne obvlada-

jo. 

g) Učitelji, ki si avtoriteto gradijo s strahom in ocenami. Pouk pa poteka tako, da 

učitelj predava snov, učenci pa mu ubogljivo sledite. 

h) Učitelji, ki največ časa posvetijo vzpostavitvi reda in discipline v razredu. Pouk 

pa večinoma poteka rutinsko. 

 

7. Kateri učitelji imajo pri vas največ avtoritete (jih najbolj spoštujete, cenite…)? 

a) Učitelji, ki se jih bojite. 

b) Učitelji, ki vam puščajo veliko svobode in vas ne omejujejo. 

c) Učitelji, ki imajo z vami odprte odnose, jim lahko zaupate in vas aktivno vklju-

čujejo v pouk ter imajo pri pouku vzpostavljen red in disciplino. 

 

8. Ali ste že bili kdaj kaznovani? 

a) Da. 

b) Ne.  

Če ste odgovorili z DA, prosim odgovorite še na naslednji vprašanji: 

8.1 Približno kolikokrat ste bili kaznovani? 
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a) Do 5-krat. 

b) Do 10-krat. 

c) Več kot 10-krat. 

 

      8.2 Zakaj ste bili največkrat kaznovani? 

a) Zaradi motenja pouka s klepetanjem/ seganjem v učiteljevo besedo, 

neumestnim govorjenjem, neprimerne šale… 

b) Zaradi neupoštevanja pravil vedenja (zapuščanje svojega prostora, 

sanjarjenje, gledanje skozi okno…). 

c) Zaradi nasilnega vedenja. 

 

9. Kako pogosto učitelji uporabijo navedene oblike alternativnih vzgojnih ukrepov? 

(1-nikoli, 5- zelo pogosto) 

Pobotanje – poravnava konflikta 1    2    3    4    5 

Popravilo škodljivih posledic neprimernega 

ravnanja 
1    2    3    4    5 

Opravljanje družbeno koristnih del 1    2    3    4    5 

Mediacija (pogovor o neprimernem vedenju 

z učiteljem) 
1    2    3    4    5 

 

10. Katere vzgojne ukrepe učitelji uporabljajo najpogosteje? 

a) Klasično kaznovanje (verbalno kaznovanje, obremenilne kazni, odtegovanje 

ljubezni…) 

b) Alternativne vzgojne ukrepe (pobotanje-poravnava konflikta, popravilo škodlji-

vih posledic neprimernega ravnanja, opravljanje družbeno koristnih del, medi-

acija). 

 

11. Katero izmed oblik alternativnih vzgojnih ukrepov največkrat uporabljajo učitelji? 

(Obkroži en odgovor.) 

a) Pobotanje – poravnavo konflikta. 

b) Popravilo škodljivih posledic neprimernega ravnanja. 
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c) Opravljanje družbeno koristnih del. 

d) Mediacija. 

 

12. Ali ste bili v šoli že kdaj nagrajeni? 

 

a) Da. 

b) Ne.  

V kolikor ste odgovorili z DA, prosim, da odgovorite še na naslednja vprašanja: 

12.1 Napišite, približno kolikokrat ste bili nagrajeni? 

a) do 5-krat 

b) od 5-krat do 10-krat 

c) več kot 10-krat 

12.2 Kako ste bili nagrajeni? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

13. Kako pogosto vas učitelji nagrajujejo? (1-nikoli, 5-zelo pogosto) 

 

1   2   3   4   5 

 

14. Ocenite, kako pomembne se vam zdijo nagrade? (1-sploh niso pomembne, 5-

zelo so pomembne) 

1   2   3   4   5 

 

15. Ali menite, da učitelji dovolj pogosto nagrajujejo?  

a) Da. 
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b) Ne.  

 

Prosim vas še za nekaj osebnih podatkov: 

15. Obkrožite spol: 

a) Ženski.  

b) Moški. 

 

16. Obkrožite, kateri razred obiskujete: 

a) 1. do 5. razred 

b) 6. do 9. razred 

 


